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ABSTRACT 

Studien handlar om immigration i en landsbygdskommun och syftar till att belysa platsens 

betydelse för integration och etablering med särskilt fokus på landsbygdsspecifika 

förhållanden. Studien är gjord i Ragunda kommun i Jämtland, en av Sveriges till befolkningen 

minsta kommuner. 2017 var Ragunda en av de 10 kommuner som tog emot störst andel 

nyanlända i förhållande till folkmängd. I studien undersöks hur invandrade personer upplever 

att anlända och bo på en mindre ort, hur man betraktar platsens möjligheter och hinder och hur 

man resonerar kring en framtid på orten. Vidare undersöks vilken betydelse de lokala 

demografiska utmaningarna har i förhållande till hur immigrationen betraktas i kommunen. 

Studien är kvalitativ och det empiriska materialet består av 15 intervjuer och kompletterande 

observationer. Fenomenologi är det främsta teoretiska perspektiv som inspirerat analyserna. 

Flertalet av de invandrade informanterna har tidigare bott i miljonstäder och omställningen till 

att bo i en landsbygdsmiljö har handlat om att ”omvänja” sig till en ny livsstil i både materiella 

och immateriella aspekter. Särpräglande för integration i landsbygd tycks vara att det är 

förhållandevis lätt att bli en del av en ytlig social ortsgemenskap. Man erkänner och bekräftar 

varandra genom ”hejande” när man möts på orten och håller koll på varandra i ett samhälle där 

”alla känner alla”. Däremot tycks avsaknaden av mötesplatser där ytliga sociala kontakter kan 

omsättas till samtal och sedermera vänskap upplevas som en brist i det lokala samhället. 

Samhällets etableringsinsatser syftar till att ge nyanlända invånare ett grundläggande språk och 

orientering i samhället och arbetsmarknaden. Verklig integration är dock relationell och kräver 

att samhällets invånare möts i sociala relationer. Flera informanter har utvecklat strategier för 

att skapa interaktioner med den etablerade lokalbefolkningen och på så vis förbättra sina 

möjligheter att utveckla språk och ett lokalt socialt nätverk. Den lokala arbetsmarknaden 

upplevs begränsad och betraktas som en utmaning för nya invånare att långsiktigt stanna kvar 

i kommunen. Flertalet informanter uppger att arbete är den viktigaste förutsättningen för att bo 

kvar i framtiden. De invandrade informanternas känsla inför platsen varierar mellan att den 

anses vara ”en plats utan potential” och ”världens bästa by”. De allra flesta lyfter dock fram 

såväl positiva som negativa aspekter av landsbygdens förutsättningar, vilket påverkar deras 

trivsel och framtidsförhoppningar på platsen. 

Nyckelord:  

Integration, landsbygd, invandring, migration, platstillhörighet, integrationspolitik, kommunala 

demografiska utmaningar  
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KAPITEL 1 

INLEDNING 

 

Längs riksväg 87 kör jag mot Hammarstrand en söndagseftermiddag i oktober. Det är 

gråmulet, men träden har fortfarande kvar några tappra höstlöv som lyser upp i skogarna som 

omger mig. Vägen följer den mäktiga Indalsälven och jag tänker att den här vägsträckan måste 

vara en av de finaste i Sverige. Bergen böljar blåa i horisonten som fond åt älvens svarta vatten 

och ängar, byar och skogslandskap avlöser varandra på andra sidan vägen. I Krångede 

passerar jag en stor vattenkraftsanläggning, i Döviken åker jag förbi ett äventyrscenter, i 

Ammer skyltas det om bra sportfiske. Jag åker förbi stora vackra hus med sirlig snickarglädje, 

små röda torp med utsikt mot älven och tänker att ”här kan man bo”. Så kommer jag till 

avfarten mot Hammarstrand, centralorten i kommunen, och svänger av från 87:an för att åka 

över bron vid vattenkraftsstationen och rullar sakta in i samhället.   

Mitt intresse för landsbygdsfrågor och framtidens utmaningar har lett till att mitt uppsatsämne 

handlar om immigration och integration i ett landsbygdsområde. En minskande befolkning är 

ett påtagligt problem för många landsbygdskommuner. Jag är intresserad av att titta närmare på 

vilken potential internationell immigration har för landsbygdens demografiska utveckling och 

hur man som invandrad person betraktar platsen man anlänt till och dess möjligheter.  

2015 nådde den globala flyktingkrisen nya höjder, då över 65 miljoner människor var på flykt 

runt om i världen. En bråkdel av dessa människor tog sig till Sverige för att söka asyl och detta 

år mottog Sverige det högsta antalet asylansökningar i sin historia. Från norr till söder öppnades 

nya asylboenden. Av de asylsökande som beviljades uppehållstillstånd fick några personer en 

anvisning till Ragunda kommun. Den lilla kommunen i Jämtland har efter många år av stadig 

folkminskning ställts inför svårigheter som minskade skatteintäkter, stigande medelålder och 

kompetensbrist på arbetsmarknaden. Till följd av ökad mottagning av nyanlända flyktingar 

under de senaste åren har hyreshus som länge ekat tomma återigen fyllts av liv, det 

igenbommade gamla äldreboendet har blivit HVB-hem åt ensamkommande ungdomar, butiker 

i orterna har fått förnyat kundunderlag och nya arbetstillfällen har skapats i kölvattnet av 

immigrationen. Ragunda kommun var 2017 en av de 10 kommuner som tog emot störst andel 

nyanlända i förhållande till folkmängd. Kan invandring utgöra det nyanlända hoppet i 

förhållande till kommunens demografiska utmaningar? 
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I uppsatsen undersöks hur invandrade kommuninvånare betraktar platsens lokala 

förutsättningar ur materiella och sociala aspekter, deras upplevelse av lokal integration och 

tankar om framtiden i kommunen. Vidare studeras hur man från kommunens sida betraktar den 

internationella immigrationen till kommunen och de lokala förutsättningarna för att arbeta med 

integrationsfrågor.  

 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet är att belysa platsens betydelse för integration och etablering med fokus 

på landsbygdens specifika förhållanden. Min studie är gjord i Ragunda kommun, men min 

förhoppning är att studien ska kunna belysa frågor som rör immigration och integration även i 

andra landsbygdsområden. Jag vill undersöka hur invandrade personer med flyktingbakgrund 

upplever att anlända och bo i en liten ort i Norrlands inland, hur man betraktar platsens 

möjligheter och hinder, på vilket sätt man upplever det sociala livet och hur man resonerar 

kring en möjlig framtid på orten. Uppsatsen berör landsbygdens villkor, platsens betydelse för 

tillhörighet och socialt liv, etablering och integration på liten ort.   

Mina frågeställningar är:  

• Vilka karaktäristiska egenskaper har platsen i materiella, sociala och kulturella aspekter 

och vad kan det ha för betydelse för integrationsprocessen?  

• Vilka individuella strategier för integration synliggörs i materialet? 

• På vilket sätt påverkar förutsättningar och riktlinjer, nationella såväl som lokala, den 

kommunala integrationsenhetens arbete och vad särskiljer integrationsarbetet i en liten 

landsbygdskommun? 

• Vilka aspekter är viktiga för de invandrade kommuninvånarnas möjlighet att känna 

tillhörighet och trivsel till platsen?  

 

Metod och material 

Mitt intresse för landsbygdsfrågor härrör från min uppväxt i en by i Jämtland. Jag valde 

Ragunda kommun som regional avgränsning för mitt fältarbete eftersom den definieras som 

gles landsbygdskommun och därtill är Jämtlands till befolkningen minsta kommun. Ragunda 

är inte min egen hemkommun, vilket är ett medvetet val för att inte riskera att få en allt för 

utpräglad insiderposition i förhållande till fältet. Fältarbetet genomfördes under totalt två 
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veckor i oktober och november 2017. Av praktiska skäl, och även som en metodologisk 

avvägning, bosatte jag mig i trakten under fältarbetet. Då min ansats är fenomenologisk är det 

viktigt att forskaren är närvarande i den kontext som studiesubjekten lever i och skapar mening 

ur. Genom att vara bosatt på orten omges även jag av platsen som mina informanter fyller med 

mening och kan på så vis öka min förståelse för den materiella och immateriella värld de lever 

i. Mitt fältarbete har huvudsakligen varit centrerat kring Hammarstrand eftersom det är 

kommunens centralort.  

Urval och informanter 

Jag genomför en kvalitativ studie där intervjuer utgör grunden i det empiriska materialet. Jag 

har valt att ha två olika kategorier av informanter för att nå olika perspektiv och aspekter av 

min studies intresseområde. Den första och största gruppen informanter utgörs av invandrade 

kommuninvånare med flyktingbakgrund. I urvalsprocessen i denna kategori har jag sökt 

personer som kommit till Sverige som flyktingar och beviljats uppehållstillstånd av asylskäl 

samt bosatt sig i Ragunda kommun antingen efter kommunanvisning eller på egen hand. Min 

ambition har varit att nå personer som har bott olika länge i Sverige, för att på så vis fånga 

etableringens olika tids-rumsliga aspekter. Jag har därför sökt personer som är etablerade eller 

i viss mån etablerade på platsen och förutom en metodologisk avvägning har det också haft en 

praktisk dimension, då sannolikheten att de kunnat kommunicera på svenska ökar med tiden de 

tillbringat i etableringen. Den andra kategorin informanter består av personal på Ragunda 

kommuns integrationsenhet samt en representant från kommunstyrelsen. Denna urvalsgrupp är 

vald för att belysa kommunens arbete med integrationsfrågor i teorin, praktiken och politiken.  

Tidigt i processen tog jag kontakt med integrationssamordnaren i kommunen med förhoppning 

om att hon skulle kunna bli en nyckelinformant varigenom jag kunde komma i kontakt med 

andra informanter. Denna person blev en stor tillgång i mitt arbete genom att generöst dela med 

sig av sitt sociala nätverk samt att ställa upp som bollplank gällande information eller sakfrågor. 

Genom denna person fick jag kontaktuppgifter till personer som passade in i mina 

urvalskriterier. Utöver detta presenterade jag mig hos fortsättningsgrupperna på SFI, vilket gav 

mig tre informanter. Resten av informanterna hittades via snöbollsmetoden från andra 

informanter. Av de tio invandrade informanterna kom åtta personer ursprungligen från Syrien 

och två kom från Eritrea. Två personer anlände till Sverige som kvotflyktingar via UNHCR, 

två personer har anlänt via anhöriginvandring av familjeåterföreningsskäl och sex personer har 

på egen hand rest till Sverige och sökt asyl vid ankomsten. Två personer anlände till Sverige 

2010 och en person anlände 2013. Resterande sju personer anlände mellan 2014–2017, vilket 
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innebär att de formellt betraktas som nyanlända vid tiden för mitt fältarbete. Informanterna i 

denna grupp består av tre kvinnor och sju män i åldrarna 30–50 år. De fem informanterna från 

integrationsenheten och kommunen består av integrationschef, integrationssamordnare, 

integrationsvägledare samt vice ordförande i kommunstyrelsen. Denna grupp består av 3 

kvinnor och två män i åldrarna 35–65 år.  

Intervjuer 

Jag har genomfört totalt 15 enskilda bandade intervjuer. I informantkategorin ”invandrade 

personer” har jag intervjuat 10 personer, där intervjulängden har varit 22–148 minuter (i 

genomsnitt 62 minuter). Tre av intervjuerna genomfördes på engelska, två med arabisktalande 

språkstöd och resterande på svenska. Vid tre av intervjuerna närvarade en tredje person, vilket 

vid två av tillfällena var språkstödet och vid ett tillfälle var informantens fru. Dessa personer 

gjorde enstaka egna inlägg i diskussionen och kan betraktas som deltagare som närvarar i lägre 

grad i materialet. I praktiken var det således 12 deltagare i intervjuerna, varav 10 personer 

deltog i djupintervjuer och två personer gjorde kortare inlägg i samtalet. I den andra 

informantkategorin har genomfört enskilda intervjuer med fyra personer som arbetar på 

integrationsenheten samt vice ordföranden i kommunstyrelsen, vilka varit 34–90 minuter (i 

genomsnitt 52 minuter). 

Intervjuerna var semistrukturerade så till vida att jag hade en intervjuguide att utgå från, men 

lät samtalet flöda i den följd som föreföll naturlig. Jag ställde förhållandevis öppna frågor som 

gav stort utrymme för informanterna att själva röra samtalet vidare åt olika håll. Jag hade 

separata intervjuguider för de olika informantkategorierna som skilde sig från varandra, 

samtidigt som jag försökte låta flera frågor fånga samma ämnen, men från olika infallsvinklar. 

Jag önskade att informanterna skulle känna sig bekväma i intervjusituationerna och lät dem 

bestämma var intervjun skulle hållas, med alternativet att välja ett samtalsrum på 

integrationsenhetens kontor som jag givits tillgång till. Med den kommunala personalen 

genomfördes intervjuerna under arbetstid på respektive persons kontor. I den andra 

informantkategorin valde fyra av informanterna att göra intervjun i samtalsrummet, fyra av 

informanterna bjöd mig till sitt hem och en informant välkomnade mig till sitt eget kontor. Ur 

ett observationsperspektiv var det mest givande att göra intervjuerna i informanternas egna hem 

eftersom så mycket kringliggande faktorer synliggörs i hemmiljön samt att informanterna 

tenderar att känna sig mer bekväma och informella där.  

Språket spelade en avgörande roll för hur situationen utvecklade sig. I de två fall som 
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språkstödjare fanns med liknande situationen mer ett samtal mellan flera parter eftersom 

stråkstödjaren ofta även förmedlade sina egna tankar kring frågorna. Den svåraste 

intervjusituationen var med en informant som hade begränsade kunskaper i svenska. 

Informanten hade inga språkliga möjligheter att utveckla sina svar och det blev inte helt oväntat 

den kortaste och informations-fattigaste intervjun. Ändå vill jag inte kalla den ett misslyckande 

eftersom metainformationen situationen gav mig var mycket betydelsefull. Exempelvis vilka 

hinder du möter när du inte talar eller förstår språket i samhället du bor i, frustrationen över att 

inte kunna uttrycka sina egna tankar så att din samtalspartner kan förstå dig och isoleringen det 

innebär att sakna det gemensamma språket på orten du bebor.  

Utöver bandade intervjuer har jag genomfört en e-postintervju med en informant från 

Integration Ragunda eftersom vår fysiska intervju blev avbruten p.g.a. en arbetssituation. E-

postintervjun tar upp de frågor som inte hann avhandlas under den fysiska intervjun.  

Observationer 

Observation som metod ger möjlighet att fånga och beskriva fenomen så som de gestaltar sig i 

det vardagliga livet. Som komplement till intervjuer kan den ge information om det som 

uppfattas så givet att det inte berättas om i intervjusituationer och möjliggöra en jämförelse 

mellan vad människor säger och vad de gör (Pripp & Öhlander 2011:114). På ett övergripande 

plan betraktar jag hela mitt fältarbete som en platsbaserad observation, då jag var bosatt och 

verksam i kommunen och tog del av ett utsnitt av platsen och dess invånares vardagsliv. Det 

formade den kontextuella fonden till mitt insamlade material. Dessutom genomförde jag ett 

antal aktivitetsbaserade observationer, vilket innebär att jag deltog som observatör vid utvalda 

aktiviteter (ibid:120). 

Endast en observation var planerad på förhand, medan övriga observationer uppstod spontant i 

möten med informanter som bjöd med mig till aktiviteter. Den planerade aktiviteten bestod i 

att delta vid en lektion i Samhällsorientering för nyanlända vuxna i etableringen. Under 

observation som varade i tre timmar satt jag med i klassrummet, lyssnade och betraktade 

skeenden i klassrummet. Jag deltog även vid ett kurstillfälle i nyföretagande för invandrare där 

kursledaren, tillika en av mina informanter, lät mig sitta med under kursen och delta i 

diskussionen. Vid ett annat tillfälle blev jag hembjuden på middag hos en av mina informanter 

och hans familj. Det var en kväll med god mat, socialt umgänge och kortspel, vilket blev 

betydelsefullt ur ett kontextuellt perspektiv. Utöver detta gjorde jag en så kallad go-along med 

en person från integrationsenheten, för att besöka en sportaktivitet med integrationssyfte som 

personen ansvarade för. Go-along är en etnografisk metod som innebär att göra sällskap med 
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informanten i hens vardagliga miljö och förflyttningar genom dito för att på så sätt fånga 

ytterligare aspekter än en vanlig intervju eller observation kan göra (Kusenbach 2003). Min 

avsikt var att de deltagande observationerna skulle komplettera och spegla informationen från 

intervjuerna och således öka bärkraften i materialet. 

Bearbetning av material 

Samtliga intervjuer spelades in via ljudupptagning och jag har skrivit detaljerade ljudfilsreferat 

av alla intervjuer. Utvalda delar är ordagrant transkriberade, vilket givetvis gäller alla citat som 

används i texten. För att öka läsbarheten har jag dock gjort små språkmässiga bearbetningar av 

vissa citat, exempelvis ändrat ordföljd eller ordens grammatiska form. I vissa fall har jag lagt 

till ord för att åka förståelsen. Dessa tillägg är markerade med hakparenteser i texten. Citat ur 

intervjuerna som gjordes på engelska återges på engelska i löptext för att fånga informantens 

egen röst och svensk översättning finns då i fotnot.  

Under fältarbetet fördes en fältdagbok där jag vid ett eller flera tillfällen varje dag nedtecknade 

mina aktiviteter, upplevelser och erfarenheter. I denna fältdagbok gavs stort utrymme för mina 

subjektiva sinnesintryck. Här antecknades även hur jag upplevt intervjusituationerna och 

eventuella observationer och omständigheter under intervjuerna.  

När samtliga intervjuer var sammanfattade i ljudfilsreferat påbörjades genast tematiseringen av 

materialet, för att sortera upp det och göra det överskådligt och sökbart (jmf Öhlander 

2011:275f). Jag använde Excel som verktyg. Urskiljbara stycken från ljudfilsreferaten skrevs i 

Excel-arket in i kolumn A och kodades med ett tema i kolumn B. Om flera olika teman passade 

in på stycket fick det även ett ”tema två” i kolumn C. Raden följdes av namn på informant och 

tidsangivelser i ljudfilsreferatet. Efter en första omgång tematisering gjorde jag en andra 

genomläsning för att precisera tematiseringen. På detta sätt kunde jag därefter sortera Excel-

arket efter tema-kolumnen och få överblick över materialets gemensamma respektive 

åtskiljande aspekter i olika teman. När jag använt citat och återberättelser från intervjuerna har 

jag gått tillbaka till ljudfilsreferat och ljudfil för att försäkra mig om att jag har förstått 

sammanhanget på rätt sätt och gjort citatet rättvisa.    

 

Reflexivitet och etik 

Den kvalitativa intervjustudiens fördel är att den ger en djup förståelse för informanternas 

perspektiv på frågorna och deras upplevelse av omvärlden. Denna fördel har en inneboende 
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nackdel, nämligen att det finns begränsade möjligheter att skapa ett underlag för 

generaliseringar. Snarare visar materialet ett begränsat utsnitt av verkligheten. Som etnolog 

värdesätter jag den djupa förståelsen av subjektets erfarenhetsvärld och intervjuer med 

observationer som komplement är då ett lämpligt metodval. Genom att ha två olika 

informantkategorier har jag fått olika infallsvinklar, vilket jag hoppas kan vara en styrka. 

Inom kvalitativ forskning är det en etablerad uppfattning att kunskapen som produceras 

påverkas av vem forskaren är (Ehn & Klein 1994:10). Det är därför viktigt att som forskare 

vara reflexiv för att skapa en genomskinlighet kring aspekter som kan ha spelat in i 

kunskapsproduktionen. Donna Haraway’s begrepp situated knowledge belyser att kunskap är 

positionsbaserad eftersom seendet är beroende av att man befinner sig någonstans; historiskt, 

geografiskt, socialt och kulturellt (Haraway 1988:581–590). Genom att situera sin egen 

position, sitt härifrån, kan forskaren tydliggöra vilken typ av seende som genomsyrar 

kunskapen. I relation till seende är det betydelsefullt att lyfta fram att kunskapsproduktionen är 

ett resultat av forskarens val och bortval samt viktigt att synliggöra processen för urvalet.  

Vidare är det viktigt att reflektera över kroppsligheter och sociala positioneringar som kan ha 

påverkat interaktionen med informanterna. Intervjun är en social situation som påverkas av de 

skillnader och likheter parterna har beträffande ex. ålder, kön, social position, kunskaper eller 

etniskt ursprung (Fägerborg 2011:95). 

Jag är en svensk kvinna på 29 år, är en heterosexuell cisperson, ogift och utan barn. Jag har en 

vit, funktionsnormativ kropp, är uppväxt i medelklassförhållanden i ett ruralt område och har 

en akademikerbakgrund. Kroppsliga aspekter påverkar sättet du blir bemött och bemöter andra 

och medverkar i hög grad till upplevelsen av omvärlden. Mitt eget utseende är inte kodat som 

traditionellt svenskt då jag har mörka ögon och mörkbrunt hår, varför utomstående ibland läser 

mig som icke etnisk svensk. Trots mitt mörka utseende uppfattade jag att informanterna erkände 

och tolkade mig som svensk. I förhållande till intervjuerna med personal på integrationsenheten 

har jag och informanterna ganska många gemensamma nämnare. Jag delar deras erfarenheter 

av att bo och verka i en landsbygd och vi har en akademisk bakgrund på svenska universitet. 

Jag tror att de har kunnat läsa av mig som en person med intresse för landsbygdsfrågor, kultur 

och mångfald och jag tror detsamma om dem. Vi har mötts som jämlikar, jag har varit 

intresserad av deras arbete och de har visat intresse för mitt arbete. I denna kontext kan jag 

betraktas som en insider då jag i intervjusituationerna i många fall erkänt och bekräftat 

informanternas erfarenheter. Fördelen med insider-rollen är att identifikationen bidrar till att 

skapa en god relation till informanterna, medan nackdelen är att det riskerar att skapa en tyst 
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överenskommelse om saker man inte behöver nämna. Därmed riskerar man att gå miste om 

relevant information (Kaijser 2011:56).  

I förhållande till intervjuerna med invandrade personer har jag snarare haft en outsider-position 

eftersom jag saknar många av de erfarenheter som informanterna har. Jag har ingen erfarenhet 

av krig eller flyktingläger, asylprocessens månader av ovisshet eller av att bosätta mig i ett land 

där jag inte kan språk eller sociala och kulturella koder. Olika makthierarkier aktualiseras och 

svävar in och ut ur varandra i mötet med andra. I och med att jag är vit, etnisk svensk är min 

position i Sverige på ett strukturellt plan socialt överordnad i ett samhälle där rasistiska 

strukturer diskriminerar eller premierar vissa typer av kroppar. Språk är också en maktfaktor 

och jag har under intervjuerna märkt hur informanterna blivit frustrerade över att inte kunna 

uttrycka sig så språkligt exakt som de skulle vilja. Genusperspektivet är en annan maktaxel som 

med sannolikhet påverkat intervjusituationerna och vilken information som har delgetts mig. 

Troligen gav det mig en fördel i intervjusituationerna med kvinnor då vi delar gemensamma 

erfarenheter av att vara kvinna i världen. I mötet med några av de muslimska kvinnorna har 

mitt kön förmodligen underlättat att jag som okänd person kunnat sitta i enrum och samtala 

med dem. Det har haft materiella effekter som att håret på två av kvinnorna har varit otäckt 

under vår intervju, till skillnad från när vi mötts i andra sammanhang. Jag anar att mitt kvinnliga 

kön även har påverkat interaktionen i mötet med manliga informanter. I en patriarkal 

maktstruktur är män strukturellt överordnade vilket kan ha skapat hierarkiska positioneringar 

medvetet eller omedvetet. Den roll forskaren får i interaktion med informanten influerar den 

kunskap som produceras eftersom rollen påverkar vilket material som tillgängliggörs i 

intervjusituationen (Kaijser 2011:56f). I intervjusituationerna har jag försökt att förhålla mig 

objektivt till sådant jag inte kunnat relatera till eller förstå känslomässigt, d.v.s. att lägga mina 

personliga åsikter åt sidan till förmån för ett vetenskapligt intresse.  

Möjliga brister i urvalet av informanter är en något sned könsfördelningen och att majoriteten 

av de invandrade informanterna har samma nationalitet. Eftersom det inte är bakgrunden, utan 

upplevelsen efter migrationen som är av betydelse för mina frågor lät jag inte nationalitet styra 

valet av informanter. Majoriteten av de nyanlända i kommunen kommer från Syrien, vilket kan 

ha haft betydelse för att även majoriteten av de invandrade informanterna, åtta av tio, är syrier. 

Troligtvis påverkade även det informella nätverk jag använde mig av för att kontakta 

informanter denna fördelning. Inför fältarbetet hade jag en förhoppning om en jämn fördelning 

mellan män och kvinnor, men väl på plats var det ganska svårt att hitta informanter och jag 

insåg att jag inte skulle kunna vara så noggrann gällande könsfördelning. ”Snöbollsmetoden” 
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ledde till fler män än kvinnor, men en riktad insats för att nå fler kvinnor resulterade till slut i 

tre kvinnliga invandrade informanter (av totalt tio). Den andra informantkategorin, kommunal 

personal, bestod av fyra kvinnor och två män. Majoriteten av de anställda inom enheten är också 

kvinnor. 

Etik 

I enlighet med etnologisk forskningstradition och god sed är informanterna anonymiserade i 

studien och har givits fingerade namn. Uppgifter som kan identifiera de invandrade 

informanterna, ex. utbildning och yrke har anonymiserats, men inte kön eller nuvarande typ av 

sysselsättning. Det finns en liten risk att personer som är väl bekanta med urvalskategorin kan 

identifiera informanterna trots anonymiseringen eftersom orten är liten och man känner till 

varandra. Jag bedömer dock att materialets innehåll inte kräver ytterligare åtgärder för 

anonymisering. Anonymisering är svårare med informanterna från integrationsenheten 

eftersom enheten är liten med endast sex anställda och jag finner det viktigt att beskriva att det 

är personal på integrationsenheten jag intervjuar. Av den anledningen har jag varit tydlig för 

informanterna att jag inte kan garantera anonymitet trots att de ges fingerade namn. Samtliga 

informanter har godkänt förfarandet. Jag bad om informanternas godkännande innan jag satte 

igång ljudinspelning och berättade att denna inspelning endast kommer att hanteras av mig i 

uppsatsens syfte.  

Kvalitativa metoder medför ovillkorligen etiska dilemman eftersom informanterna beskriver 

sina subjektiva upplevelser av omvärlden, personliga känslor och erfarenheter som sedan 

synliggörs och analyseras i studien. Att få sina uttalanden och tankar analyserade i skrift av 

någon annan kan upplevas obehagligt, inte minst om analysen inte stämmer överens med den 

egna självbilden.   

 

Teoretiska utgångspunkter 

Fenomenologi 

Jag kommer att utgå från ett fenomenologiskt perspektiv med dess förståelse för individen, dess 

kropp och direkta möte med världen. Fenomenologin känns relevant då studien handlar om 

människa och plats, närvaro och frånvaro. Analyserna utgår från det mänskliga subjektet då jag 

önskar söka förståelse för människornas val (eller icke-val), upplevelser och erfarenheter. 

Fenomenologin växte fram under 1900-talet som en reaktion mot positivismen. Det mänskliga 
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subjektiva medvetandet och dess betydelse för förståelse av omvärlden gavs utrymme, istället 

för en ouppnåelig objektiv sanning. Individens upplevelse och förståelse av omvärlden är 

central, däremot inte huruvida den är objektivt sann eller ej. Fenomenologin betraktar världen 

som socialt konstruerad. Genom socialt samspel erfar, konstruerar och upplever individer sin 

omvärld både som verklighet och kontext. Fenomenologins förgrundsgestalt Edmund Husserl 

lanserade bland annat begreppet livsvärld som sedan vidarebearbetades av bl a Alfred Schütz. 

Livsvärlden är den erfarbara verklighet som individen tar för given i alla situationer och 

grunden för alla erfarenheter och kunskaper. Vår livsvärld är redan fylld med mening, vilken 

tolkas för att vi ska kunna orientera oss i omvärlden. Våra tolkningar består i sin tur av våra 

tidigare egna eller förmedlade erfarenheter, vilka blir ett slags referensschema för hur vi ordnar 

verkligheten (Högström 2017:55ff). 

Den levda kroppens fenomenologi utvecklades av filosofen Maurice Merleau-Ponty som menar 

att kroppen är subjektets kärna. Genom vår kropp och våra sinnen blir vi subjekt och genom 

kroppen uppfattar vi vår omvärld. Merleau-Ponty anser att det råder ett cirkulärt förhållande 

mellan omvärld och subjekt och att de påverkas av varandra (2006: 99ff, 90f). Medvetandet 

(subjektet) och kroppen (objektet) är oskiljaktigt förenade med varandra och i skärningspunkten 

mellan medvetande och kropp finns vårt erfarenhetsrum. Merleau-Ponty menar att vi på samma 

gång som vi är en kropp också har en kropp; en fysisk massa som omvärlden och vi själva måste 

förhålla oss till. Genom medvetandet om att denna kropp är erfarbar av andra kan vi också 

betrakta oss själva med andras ögon och bli till objekt även för oss själva (ibid:17f).  

Sara Ahmed har utvecklat queerfenomenologi genom att kombinera fenomenologi och 

queerteori och hennes queerfenomenologiska teorier är mitt fenomenologiska fokusområde. 

Centralt i Ahmeds teoretiska resonemang är att olika kroppar har olika villkor och 

förutsättningar beroende av maktordningar så som kön, sexualitet och ras, vilket påverkar dem 

och sätter upp olika begränsningar eller hinder för hur de kan sträcka ut sig i omvärlden. Genom 

den fenomenologiska grundtanken att våra kroppar ligger till grund för hur vi uppfattar 

omvärlden menar Ahmed att kropparna är placerade på en viss plats och har en riktning mot 

omvärlden (Ahmed 2006a:44). Individens orientering i världen beror på var dennes startpunkt, 

dennes här, är. Från startpunkten veckar världen ut sig och orienteringen skapar en horisont 

som ligger till grund för vad som finns inom räckhåll, d.v.s. våra förutsättningar och möjligheter 

utifrån vår kropps position (Ahmed 2006b:545ff). Ahmed talar om heteronormativa linjer som 

kan liknas vid vältrampade stigar som därför är lätta att följa. Queera kroppar hamnar utanför 

den raka linjen och upplevs som obegripliga eller obekväma både av sig själva och av andra 
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(ibid:554ff). Jag använder Ahmeds resonemang om queera kroppar och orientering för att 

analysera hur individer tar plats i rummet, hur man upplever tillhörighet och vad som erfars 

som nåbara subjekt och objekt.  

Det finns vissa kroppsliga privilegier som formats av kultur, politik och makt. Vithet är ett 

sådant privilegium och redaktörerna bakom boken Om ras och vithet i det samtida Sverige 

menar att vi måste tala om ras och vithet för att komma till rätta med de strukturella 

samhällsproblem där icke-vita blir diskriminerade. Rasbegreppet ska användas som en 

analytisk term och det innebär här inte att en betraktar ras som en biologisk essentialistisk 

egenskap. Istället erkännes att ras görs och existerar i form av de sociala konsekvenser 

kroppsliga markörer ligger till grund för (Hübinette, Hörnfeldt, Farahani, León Rosales 2012: 

13ff). Människans medvetande kan inte skiljas från kroppen och vår kropp är den materiella 

omslutning från vilken vi erfar vår omvärld. I Vithetens fenomenologi skriver Ahmed att även 

rum orienterar sig efter kroppar. Ahmed talar om institutionaliserad vithet, vilket innebär att 

vita kroppar passerar obemärkt förbi, medan icke-vita kroppar sticker ut och kan upplevas 

begränsade av rummet. När en kropp stannas upp medvetandegörs kroppen och det kan skapas 

en känsla av att kroppen begränsar ens möjligheter (Ahmed 2010:58–62). Jag använder Ahmeds 

teorier om rumslig orientering för att analysera hur individer upplever att olika rum begränsar 

eller möjliggör deras rörelser.   

Habitus och symboliskt kapital 

Bakgrund och tidigare erfarenheter påverkar individers upplevelse av omvärlden. Habitus är ett 

begrepp som är att likna vid klass så till vida att det fångar livsvillkor och vanor.  Enligt Pierre 

Bourdieu (1992) är habitus ett system av företeelser som varje människa erhåller genom sin 

uppväxt och uppfostran, vilken inbegriper aspekter som klass, etnicitet, kön och utbildning. Det 

handlar om kapaciteter i sociala interaktioner; det praktiska hanterandet av situationer i sociala 

sfärer, exempelvis sättet på vilket vi för oss och pratar på. En människas habitus är sällan något 

hon är medveten om eftersom det är inkorporerat som vanor i kroppen, men det är ofta 

avgörande för hur människor handlar i olika situationer eftersom det handlar om vad som 

uppfattas som giltigt och lämpligt (Petterson, Wolanik Boström, Öhlander 2017:135 & Noble 

2013:344). Habitus är starkt kopplat till klass, då människor från samma klass generellt sett har 

liknande praktiker så som materiella och immateriella livsvillkor och vanor, vilket föder 

liknande habitus. Bourdieu erkänner ekonomiska tillgångars ojämna fördelning som en orsak 

till ojämlikhet, men menar att kulturella aspekter är minst lika viktiga för klassreproduktion. 

Klass finns i kroppsspråk, i attityder och i drömmar om livet (ibid:137f).  
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Att analytiskt begrepp som är centralt för Bourdieu är kapital (2006, 2010). Han menar att varje 

individ har ett slags bagage av symboliska och reella tillgångar (kapital) där han särskiljer tre 

typer av kapital; ekonomiskt, kulturellt och socialt. Ekonomiskt kapital är summan av 

individens materiella tillgångar. Kulturellt kapital har en bredare betydelse och inbegriper tre 

underkategorier 1) institutionaliserat kapital, som examensbevis och utbildning, 2) 

objektifierat kapital, som finkulturell kompetens om böcker, musik och konst samt 3) 

förkroppsligat kapital, som åsikter, preferenser och beteende. Det senare är nära 

sammankopplat med individens habitus (ibid:137f). Socialt kapital är de resurser som görs 

tillgängliga via ett bestående nätverk av relationer av ömsesidigt erkännande och igenkännande. 

Symboliskt kapital skapas när ett visst eller flera kapital erkänns värde inom ett visst fält, 

eftersom de olika kapitalen får betydelse i förhållande till det sociala rummet individen befinner 

sig i. Olika fält tillerkänner olika kapital värde. En viktig aspekt av kapitaltyperna är att en typ 

kan konverteras till en annan. Vanligtvis är det ekonomiskt kapital som omvandlas till kulturellt 

eller socialt kapital, ex. genom att satsa ekonomiska medel på utbildning eller fritidsaktiviteter. 

Återigen kan detta relateras till klassreproduktion då kulturellt och socialt kapital tenderar att 

öka chansen att individer i framtiden får högstatusarbeten och därmed ekonomiskt kapital 

(ibid:137f). Jag använder Bourdieus teorier för att analysera hur tidigare erfarenheter och 

livsvillkor kan påverka individers upplevelse av platsen och dess sociala och materiella rum.  

 

Begrepp 

Nedan presenteras några begrepp som är centrala i studien och därför kräver att definieras. 

Plats och landsbygd 

I denna studie undersöks vad platsen har för betydelse för integrationsprocesser. Jag förstår 

plats som både ett fysiskt avgränsat område och en social plattform för erfarenheter. Att existera 

som människa innebär ofrånkomligen att samtidigt befinna sig någonstans; på en plats. Platsen 

blir en del av människan och människan blir i sin tur en del av platsen. Ingenting kan vara 

oberoende av plats och platsen skapar förutsättningar och villkor för människans möjligheter 

(Casey 1997:IX).  

Landsbygd och glesbygd används ofta som synonymer till varandra och även jag tolkar 

begreppen mycket närstående varandra. De flesta förstår innebörden i begreppen, men ändå 

saknas det konsensus om vad de egentligen betyder. Myndigheternas definitioner av landsbygd 

och glesbygd har enbart att göra med befolkningstäthet och avstånd till befolkningstätare 
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områden. Glesbygdsverket (numera nedlagt och ingår i Tillväxtverket) definierade glesbygd 

som områden vilka har mer än 45 min bilresa till tätort med mer än 3000 invånare 

(Glesbygdsverket, 2008). Jordbruksverket skiljer i sin definition mellan landsbygd och gles 

landsbygd, varav den förstnämnda är en kommun med färre än 30 000 invånare och minst 5 

invånare per kvadratkilometer medan den sistnämnda har en befolkning som är glesare än 5 

invånare per kvadratkilometer (Jordbruksverket). I enlighet med dessa definitioner klassas 

Ragunda kommun både som gles landsbygd och glesbygd.  

Begreppen landsbygd och glesbygd kan förstås utifrån andra kontexter. Från ett urbant 

perspektiv förstås landsbygd som motsatsen till stad, som den ena polen i dikotomin centrum 

och periferi, vilket inbegriper maktassymetrier och ojämn resursfördelning. Jag vill likt 

Elisabeth Wollin Elhouar påpeka att denna förståelse är relativ. En plats kan uppfattas både 

som periferi och centrum beroende på betraktarens position och sammanhang. Den urbana 

normen tenderar att framställa landsbygden som omodern, konservativ och händelselös. Det är 

således en plats som ofta ”andrafieras” och skapas som något annorlunda än normen (Wollin 

Elhouar 2014:27f). Lotta Svensson menar att utveckling, kreativitet och nytänkande ofta 

kopplas ihop med urbana miljöer, medan landsbygdsbor betraktas som personer utan 

ambitioner. Vidare menar Svensson att landsbygden framställs som en plats som man bör flytta 

ifrån för att ”lyckas” (Svensson 2006). Landsbygden har således inte en särskilt priviligierad 

position i den moderna diskursen som i stora drag orienterar sig kring urban framgång. Att 

landsbygden ofta framställs i negativ dager skapar ett narrativ om landsbygden som kan liknas 

vid Wacquants begrepp territoriell stigmatisering (1999). På detta sätt har den svenska 

landsbygden något gemensamt med svenska förorter, som på liknande sätt tillskrivs ett narrativ 

som verkar stigmatiserande. Narrativet bygger på stereotyper, som förvissa kan finnas, men 

inte representerar den komplexa helheten och platsen och dess invånare riskerar att reduceras 

till denna snäva förståelse. I min uppfattning är begreppen landsbygd och glesbygd utbytbara 

med varandra. Jag kommer för tydlighets skull hädanefter huvudsakligen att använda begreppet 

landsbygd. Det ska förstås som glest befolkade områden med långt avstånd till större tätorter, 

vilka i ett rådande urbant narrativ ofta betraktas perifera. Detta skapar specifika villkor och 

förutsättningar som påverkar invånarna i både positiva och negativa bemärkelser.  

Integration 

Begreppet integration har en aldrig sinande ström av olika tolkningar. I den enklaste 

bemärkelsen är det processen varigenom skilda delar förs samman till en helhet. Det indikerar 

att processen behöver vara ömsesidig, att samtliga enheter måste vara delaktiga för att förenas. 
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I Sveriges politiska diskurs har begreppet kommit att användas för etableringsinsatser för 

asylsökande och nyanlända, vilket ofta tolkas som att en särskild enhet ska integreras med en 

redan existerande helhet. 

I boken Den rimliga integrationen (2011) analyserar Ludvig Beckman raden av definitioner 

och påståenden om vad integration egentligen innebär. Integrationsbegreppet är svårdefinierat 

och ambivalensen med vilket det används riskerar att skapa felaktiga föreställningar om 

samhället och den politik som bedrivs (Beckman 2011:13). Integration är en relationell 

egenskap och det är relationerna, inte enheterna, som kan vara mer eller mindre integrerade 

med varandra. I en samhällskontext är det invånarnas relationer som åsyftas och integration kan 

inte vara en egenskap hos en enskild individ, utan gäller relationerna mellan samhällets 

invånare. Beckman påpekar att denna relationella egenskap ofta osynliggörs i debatten, som 

ofta handlar om att ”invandrare måste integreras”. Istället måste uppmärksamheten riktas mot 

relationerna mellan individer och grupper i samhället (ibid 2011:29f). 

Den svenska integrationspolitiken har sedan 2009 ett enda övergripande mål; lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund (Regeringen. Mål 

för nyanländas etablering. 2017). Beckman menar att det enklaste sättet att förklara integration 

är att det handlar om villkoren för delaktighet i samhället. Det är samhället eller relationerna 

som är integrerade eller ej, inte individer eller enskilda grupper. Skälen för att eftersträva 

delaktighet kan antingen bero på dess ordningskapande funktion i samhället eller en anpassning 

till samhällets idealbild (Beckman 2011:45). 

I Sverige infördes integration som politik 1974 i syfte att öka möjligheterna för etniska, 

språkliga och religiösa minoriteter att upprätthålla och utveckla kulturell och religiös särart 

(Mack 2017:67). Innan dess dominerade assimilation den svenska immigrationspolitiken. 

Assimilation innebär att minoritetsgrupper ska anpassa sig till majoritetsbefolkningen för att 

bli en del av samhället. Det är till skillnad från integration en ensidig anpassning (Beckman 

2011:66). De två begreppens innebörd blandas ofta ihop och många menar att assimilationen 

förts över till integrationsbegreppet som en dold agenda; att integration är en ensidig process 

som bara rör de som invandrat till Sverige (ibid:68f).  

Sammanfattningsvis handlar integration om relationerna mellan invånare i landet och att leva 

tillsammans under lika villkor och det är så begreppet kommer att användas i denna uppsats. 

Jag kommer vidare att använda de egna begreppen institutionell integration när jag åsyftar 

samhälleligt initierade etableringsinsatser och organisk integration för att beskriva individers 

strategier för integration i vardagen.  
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Segregation 

Den bokstavliga betydelsen av segregation är ”åtskillnad” eller ”att vara isär”. I en 

samhällskontext betecknar segregation att invånare av olika sociala grupper befinner sig på 

olika platser geografiskt och socialt (Beckman 2011:116). Oftast talar man om etnisk och 

socioekonomisk segregering, vilket tar sig uttryck i bl a bostadssegregering och 

socioekonomiska klyftor. Beckman påpekar att även segregation är ett relationellt begrepp; det 

är relationen mellan olika grupper som är problematiskt och inte enskilda enheter eller individer 

(ibid:116). I media talas ofta om ”segregerade bostadsområden” som Rosengård eller Tensta, 

vilket är felaktigt eftersom det är relationen till andra bostadsområden som är segregerad, inte 

området i sig. En stad kan däremot vara segregerad om den innehåller stadsdelar där olika 

enheter domineras av olika typer av sociala grupper, vilket är utmärkande för alla våra tre 

svenska storstäder. Olika typer av kroppar bor i olika landskap och bostadssegregeringen 

mellan vita svenskar och icke-vita svenskar ökar i alla storstadsområden. Effekter segregering 

skapar är bl a territoriell stigmatisering (Wacquant 1999) av bostadsområden och dess 

invånarna och socioekonomisk ojämlikhet.  

Nyanländ, flykting och invandrad person  

I detta stycke motiveras den fortsatta benämningen av studiens största informantgrupp som 

består av kommuninvånare med utländsk bakgrund som fått uppehållstillstånd i Sverige av 

asylskäl. Gruppen är heterogen vad gäller bakgrund och tid tillbringad i Sverige, varför jag 

upplever att det krävs en klargörande diskussion om mitt val av benämning. 

Den formella definitionen av en nyanländ person är en person som beviljats uppehållstillstånd 

av flyktingskäl, andra skyddsskäl eller är anhöriga till dito samt blivit mottagen i en svensk 

kommun. Personen betraktas som nyanländ så länge hen omfattas av lagen om 

etableringsinsatser, vanligen 24 månader och ibland upp till tre år (Migrationsverket. Vanliga 

begrepp.). I folkmun används begreppet ibland felaktigt som synonym till asylsökande. 

Nyanlända har beviljats uppehållstillstånd medan asylsökande ej har fått beslut i sin 

asylprövning och grupperna har olika rättigheter i Sverige. Begreppet nyanländ är giltigt för 

majoriteten av informanterna, medan tre av dem varit bosatta i Sverige i mer än tre år, varför 

de formellt sett inte kan betraktas vara nyanlända personer.  

En flykting är en person som lämnat sitt hemland på grund av väpnad konflikt eller risk för 

förföljelse. Enligt definitionen kan flyktingskap gälla hela livet, men om personen erhåller 

medborgarskap i tillsflyktslandet där hen har uppehållstillstånd upphör flyktingskapet formellt. 
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I Sverige krävs det att en flykting har varit bosatt minst 4 år i landet för att kunna ansöka om 

och erhålla medborgarskap (Nationalencyklopedin). Alla informanter har anlänt till Sverige 

som flyktingar eller anhöriga till flyktingar. Att fly är något man gör och flyktingskapet kan 

upplevas passerat när man beviljats uppehållstillstånd. Av den anledningen vill jag inte använda 

begreppet flykting för att benämna informantgruppen.  

En invandrad person är en person som föddes i ett land och någon gång under sin livstid 

invandrat till ett annat land. Jag vänder mig mot begreppet invandrare, som kan ifrågasättas för 

en rad problematiska konnotationer; det framställs som en egenskap istället för något man gjort, 

det är förknippat med ett antal negativa stereotyper, det är andrafierande och det framställer 

invandrare som en homogen grupp. I rapporten Europe’s White working class Communities 

Stockholm (OFS 2014) beskrivs att termen invandrare ofta används i svenska språket för att 

beskriva någon som är icke-vit, oberoende av individens medborgarskap eller 

migrationsbakgrund. Detta gör att även barn och barnbarn till personer som en gång immigrerat 

till Sverige, icke-vita adopterade personer och andra icke-vita medborgare ofta refereras till 

som invandrare. Västerländska vita personer som immigrerat till Sverige blir sällan kallade 

invandrare. Den svenska populationen framställs som uppdelad mellan svenskar och 

invandrare, men det handlar snarare om en eufemism för vita respektive icke-vita invånare 

(OSF 2014:31). Om man istället för att använda termen invandrare som ett substantiv använder 

det som ett verb, att invandra, fångas innebörden bättre. Invandrade personer är en heterogen 

grupp som delar erfarenheten av att en gång ha invandrat till ett annat land. Att invandra kan 

man göra från vilket land och vilka omständigheter som helst, men en ytterligare aspekt 

informanterna delar är en flyktingbakgrund då alla beviljats uppehållstillstånd av asylskäl. För 

att specifikt ringa in samtliga informanter skulle jag kunna använda definitionen invandrade 

personer med flyktingbakgrund, men att ständigt referera till informanterna på detta sätt blir 

krångligt. Av praktiska skäl och för att öka läsbarheten kommer jag istället att använda mig av 

begreppet invandrade personer och jag ber läsaren att hålla ovanstående resonemang i minnet. 

 

Tidigare forskning 

Etnologiska forskare har under lång tid riktat intresse mot människans livssfärer, varav ofta 

perifera områden, såsom mindre orter och samhällen. Inom tidigare etnologi beskrevs sådana 

platser ofta som lokalsamhällen och betraktades vara tätt sammanhållna och homogena enheter. 

Senare etnologisk forskning om människa och plats har däremot vidgat förståelsen för att lokala 

samhällen inte är isolerade från omvärldens påverkningar. Dock kvarstår intresset för lokala 
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samhällens inverkan på människans identitetsformering och tillhörighet. Paul Agnidakis 

avhandling Rätten till platsen (2013) handlar om två mindre orters omvandling genom ut- och 

inflyttning, där orternas invånare tidigare bosatte sig där p.g.a. jobb inom industrin, medan det 

i samtiden är andra värden som påverkar inflyttning då de stora industrierna lagts ned. Studien 

har inspirerat mitt perspektiv på lokala samhällens betydelse i identitetsskapande processer, 

ortsgemenskap och platstillhörighet. Landsbygdens samtida förutsättningar och villkor har 

påverkats av en långtgående urbanisering som i Sverige påbörjades under 1950-talet och stadigt 

fortsätter. I boken Välfärdens motsträviga utkant (1998) beskriver etnologen Kjell Hansen den 

dramatiska omvandlingen Sverige genomgick i och med tilltagande urbanisering, inte minst de 

norra delarna av landet där många tidigare blomstrande orter förvandlades till 

avfolkningsbygder. Vidare forskning som inspirerat mitt perspektiv på landsbygdens villkor är 

Elisabeth Wollin Elhouars etnologiska avhandling Tillhör vi Sveriges framtid (2014) och 

sociologen Lotta Svenssons Vinna eller försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning 

från mindre orter (2006). 

Migration och det multietniska, mångkulturella samhället har ägnats mycket intresse inom 

etnologisk och sociologisk forskning, om än främst i storstadsregioner och mindre i 

landsbygdsområden. Sociologen Anita Cvetkovićs avhandling Kulturmöte i gränslandet mellan 

motsättningar och möjligheter: strategier för att tillvarata kulturmötens kreativa 

potential (2008) handlar delvis om migration till landsbygden och den kreativa potential som 

finns inneboende i kulturmöten. Socialantropologen Nina Edström har skrivit rapporten 

Integration i Region. Immigranter och utveckling i Jämtland (2003) där hon studerat olika 

aspekter och bilden av integration i Jämtlands län, däribland mottagning, utbildning, 

arbetsmarknad och fritid. Även om mitt fält befinner sig i landsbygden är det nationella svenska 

perspektivet en viktig kontext. Etnologer som forskat om multietniska aspekter i städer har 

inspirerat mitt arbete. Däribland har René León Rosales avhandling Vid framtidens hitersta 

gräns: om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola (2010) och Oscar Pripp och Ingrid 

Rambers bok Fittja, världen och vardagen (2002) bidragit till vidare perspektiv om 

multietniska identitetsformeringar. I The construction of equality (2017) belyser 

socialantropologen och arkitekten Jennifer Mack spatiala och sociala aspekter av immigration 

till en specifik plats och hur invandring både påverkas av och påverkar platsens materialiteter. 

Slutligen har antologin Om ras och vithet i det samtida Sverige (Hübinette, Hörnfeldt, Farahani 

och Rosales 2012) bidragit till perspektiv om vad svenskhet är, rasistiska diskriminerande 

strukturer och kroppars materiella betydelse i interaktioner mellan människor.  
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Disposition 

I föreliggande introduktion i kapitel ett presenterades uppsatsens övergripande syfte; att belysa 

platsens betydelse för integration och etablering med fokus på landsbygdens specifika 

förhållanden. Frågeställningarna inbegriper vad platsens utpräglade egenskaper har för 

betydelse för integrationsprocessen, hur nationella och lokala förutsättningar påverkar 

integrationsarbetet samt vilka aspekter som är viktiga för tillhörighet och trivsel på platsen. 

Studien är kvalitativ där intervjuer med 15 personer och kompletterande aktivitetsbaserade 

observationer utgör grunden i det empiriska materialet. Den teoretiska utgångspunkten är 

fenomenologisk med särskilt fokus på Sara Ahmeds queerfenomenologi. Därtill används Pierre 

Bourdieus teori om habitus och symboliskt kapital. 

I kapitel två ges en bakgrundsbeskrivning av fältet. Ragunda kommun och dess lokala 

förutsättningar skildras översiktligt. Vidare beskrivs flyktingmottagande i Sverige för att skapa 

en överblick av nationella riktlinjer och myndigheter och hur det samverkar med kommunalt 

flyktingmottagande. Syftet är att belysa de lokala och nationella förutsättningar som bildar 

kontexten för de berättelser som framträder i de empiriska kapitlen.   

Kapitel tre handlar om informanternas berättelser om att anlända och bosätta sig i Ragunda 

kommun. De flesta informanter har inte själva valt platsen. Sveriges integrationspolitiska 

fördelningssystem gör att alla Sveriges kommuner har åtagande att ta emot ett visst antal 

nyanlända personer varje år. Berättelserna tar avstamp i ankomsten till Sverige och fortsätter 

på lokal nivå med informanternas första intryck av platsen och dess möjligheter. 

Platsens specifika egenskaper och förutsättningar undersöks vidare i kapitel fyra. Natur och 

klimat är intimt sammanbundet med plats, så även platsens materialiteter. Här undersöks vilka 

typer av aktiviteter och erfarenheter som möjliggörs på platsen och hur informanterna upplever 

de sociala sfärerna i kommunen.  

Det femte kapitlet handlar om integrationsenheten i Ragunda kommun. Det syftar till att visa 

på vilket sätt de lokala förutsättningarna påverkar det praktiska arbetet med integration. Här 

undersöks också kommuntjänstemännens inställning till immigration och vilka möjligheter och 

utmaningar som lyfts fram i förhållande till det. 

Kapitel sex belyser etablering och integration ur två perspektiv; här kallat institutionell och 

organisk integration. Den institutionella integrationen innefattar samhällets insatser i form av 

individuella etableringsplaner där SFI, samhällsorientering och arbetspraktik ingår. Såväl de 

som samordnar insatserna som de som genomgår dem berättar om sina erfarenheter. Den 
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organiska integrationen kan beskrivas som det som sker utanför klassrummets 

institutionaliserade ramar; möten med etablerad lokalbefolkning, vardaglig språkträning och 

strategier informanterna själva utvecklar för att skapa integration.  De beskriver de möjligheter 

och hinder de möter i den vardagliga integrationen.  

I det sjunde och sista kapitlet knyts informanternas berättelser om platsen ihop i syfte att försöka 

fånga informanternas framtidsutsikter i kommunen. Informanterna är i olika faser i livet, några 

är i början eller mitt i etableringsfasen medan andra har etablerat sig väl på platsen. Hur tänker 

de om framtiden på platsen och vilka förutsättningar krävs för att de ska vilja eller kunna bo 

kvar i Ragunda kommun? Sedan följer en avslutande sammanfattning med syfte att knyta an 

uppsatsens resultat till frågeställningarna som rör platsens betydelse för integration och 

etablering med fokus på landsbygdsspecifika förutsättningar.  
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KAPITEL 2 

DET LOKALA FÄLTET OCH DEN NATIONELLA KONTEXTEN 

 

Syftet i detta bakgrundskapitel är att lyfta fram de lokala och nationella förutsättningar som 

bildar kontexten för de levda erfarenheter som beskrivs i empirin. Ragunda kommun är både 

den geografiska plats som informanterna bebor och den administrativa indelningen som 

samordnar den nationella integrationspolitiken i praktiken. Förhoppningen är att denna 

bakgrundsinformation ska bidra till ökad förståelse för såväl informanternas upplevelser och 

berättelser som mina tolkningar av desamma.   

 

Ragunda kommun 

Ragunda kommun är belägen i Jämtlands län i mellersta Norrland. Det är en av Sveriges till 

befolkningen minsta kommuner. Kommunen presenteras på följande sätt på Ragunda kommuns 

egen hemsida: 

Ragunda kommun är belägen i den östra delen av Jämtland. Vi är inte fler än att alla känner alla i stor 

utsträckning. Det skapar en känsla av trygghet och närhet. Vi bryr oss om varandra. Avståndet till 

beslutsfattare och samhällsservice är kort och köer vet vi knappt vad det är. […] Vi välkomnar fler 

människor att flytta till vår kommun. Vi vill att du ska trivas med att leva och bo här. Förutsättningarna är 

goda om du uppskattar spännande och vacker natur, goda möjligheter till utbildning och ett bra boende. 

(Ragunda kommun. Kommun och politik.) 

Landskapet i kommunen är kuperat med många skogsklädda berg och uppodlade dalar. Delar 

av landskapet är präglat av Sveriges största naturkatastrof som inträffade sommaren 1796, då 

ett misslyckat kanalbygge resulterade i att den 2,5 mil långa Ragundasjön tömdes på allt vatten. 

Holmar, träd och sågverk spolades bort av svallvågen och vattenfallet Storforsen torrlades. Idag 

är det torra fallet, Döda Fallet, ett av de stora besöksmålen i kommunen, sida vid sida med 

Thaipaviljongen, den enda thailändska paviljongen i sitt slag utanför Thailand.  

Kommunen är en av Sveriges kraftverkstätaste kommuner med sina nio vattenkraftverk som 

tillsammans producerar 10% av rikets vattenburna el. Naturrikedomarna skulle kunna betyda 

att kommunen är välmående, men då vinsterna från vattenkraft i Sverige inte tillfaller 

kommunen där kraften produceras så bidrar det ej till kommunens ekonomi. Istället är 

kommunen en av Sveriges fattigaste och ligger i toppskiktet bland Sveriges högsta 

kommunalskatter med sin kommunalskatt på 34,42% (SCB. Kommunalskatterna. 2018).  
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Skogsbruket och byggandet av kraftverken spelade stor roll för att kommunens befolkning 

skulle växa sig stor på 40- och 50-talet. Ragunda kommun hade som mest 11 800 invånare på 

1950-talet. I och med den tilltagande urbaniseringstrenden med utflyttning till städerna 

minskade befolkningen i stadig takt kommande decennier, liksom skedde i stora delar av 

Norrlands inland. Jämtlands län blev Sveriges mest utpräglade avfolkningslän under 1960-talet. 

Denna urbana migration beskrivs av Kjell Hansen som dels en reaktion på efterkrigstidens 

villkor och dels att valmöjligheterna mellan stad och land plötsligt framstod som mer möjliga i 

det moderniserade Sverige (Hansen 1998: 29, 40f). Under 80-talet avtog den stora utflyttningen 

från Ragunda kommun och stabiliserades något, om än fortfarande minskande med i genomsnitt 

60 personer per år fram till 2015. År 2016 hade Ragunda kommun 5415 invånare (SCB. 

Folkmängd. 2016) och ökade för första gången på länge sin befolkning som en direkt effekt av 

ökat mottagande av nyanlända personer. Andelen utrikesfödda var 2016 12,2 % varav 7,7% är 

födda utanför EU/EFTA (Kolada. Nyckeltal för integration. 2018). Kommunen är glest 

befolkad med 2,2 personer per kvadratkilometer och har tre tätorter; Hammarstrand (1150 

personer), Bispgården (495 personer) och Stugun (601 personer). Hammarstrand är centralort 

med kommunkontor, SFI-verksamhet, arbetsförmedling, hälsocentral och övrig service som 

livsmedelsbutiker, bensinstation, ett par restauranger, systembolag och andra butiker. Från 

Hammarstrand är det 97 km till Östersund som är närmsta stad, 108 km till Sundsvall och 67 

km till den närmsta tätorten med sjukhus och tågstation, Sollefteå. Det finns kollektivtrafik som 

trafikeras typiskt för glesa landsbygder, några turer på morgonen, uppehåll mitt på dagen och 

några turer på eftermiddag/kväll.   

Likt många andra landsbygdskommuner är åldersfördelningen av befolkningen i kommunen 

skev. I ett välmående välfärdssammanhang ska befolkningsfördelningen se ut ungefär som en 

pyramid med många yngre i botten, störst andel i arbetsför ålder och få äldre i toppen. I Ragunda 

kommun är den största andelen av befolkningen mellan 50–70 år.  

 

     Riket, 2016             Ragunda kommun, 2016 (Bild 2, SCB) 
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Det här gör att försörjningskvoten är mycket hög i kommunen, 0,97 (2017) i jämförelse med 

rikets 0,75. Försörjningskvoten är ett index som visar på hur många i arbetsför ålder (20–64 år) 

som ska försörja personer i åldersgrupperna 0–19 år och äldre än 64 år via skattemedel 

(Strömbäck, 2016:65). En försörjningskvot på 0,97 innebär att på 100 personer i arbetsför ålder 

går det 97 personer som måste försörjas via skattemedel. Med en hög försörjningskvot riskerar 

kommuner ha svårigheter att få skatteintäkter att räcka till och lider också brist på arbetskraft 

och kompetensförsörjning. Ragunda kommun är kommunens största arbetsgivare och de 

vanligaste sysselsättningarna är arbete inom vård och omsorg, jord- och skogsbruk, industri och 

handel (Ragunda kommun. Arbetsmarknadsfrågor. 2017). 30% av de anställda inom 

kommunen är över 55 år. Arbetslösheten bland kommunens befolkning ligger på 9,8% (Kolada. 

Om kommunen. 2018).  

I Ragunda kommun har Socialdemokraterna ett starkt fäste, i senaste riksdagsvalet (2014) erhöll 

de 48,4% av Ragunda-väljarnas röster. Näst största parti var Sverigedemokraterna med 13,8%, 

vilket är något högre än riksgenomsnittet (12,9%) och tredje största parti var Centerpartiet med 

12,8%, en siffra som avviker markant från riket (6,1%). Notera att valet till kommunfullmäktige 

skiljer sig mycket från riksdagsvalet, där Socialdemokraterna har ensam majoritet (51,1%), följt 

av Centerpartiet (17.5%), Allians för Ragunda (14,5%), Vänsterpartiet (7,1%) och 

Sverigedemokraterna (4,2%)  (Valmyndigheten 2014).  

De flesta nyanlända personer bor i tätorterna Hammarstrand, Bispgården och Stugun, men det 

finns även några som har fått bostad i mindre byar i kommunen. Integrationsenheten, SFI och 

samhällsorientering ligger i Hammarstrand och de som bor utanför tar vanligtvis kollektivtrafik 

till sina lektioner eller möten. Det tar ca 1 timme att åka buss mellan Stugun och Hammarstrand 

och ca 30 minuter att åka mellan Bispgården och Hammarstrand.  

2016 tog Ragunda kommun emot ca 70 nyanlända personer med uppehållstillstånd i enlighet 

med kommuntalen och 265 asylsökande (icke beslutade ärenden) bodde i Migrationsverkets 

asylboenden i kommunen (Kolada. Nyckeltal för integration. 2018).  2017 tog Ragunda 

kommun emot 99 nyanlända personer och var därmed en av de 10 kommuner i Sverige som tog 

emot störst andel nyanlända i förhållande till folkmängd (Migrationsverket mitt i världen 2017).  

 

Flyktingmottagande i Sverige 

Migrationsverket är den svenska myndighet som på uppdrag av riksdag och regering utför den 

svenska asyl- och migrationspolitiken. Vid asylprövningar utgår Migrationsverket från FN:s 
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flyktingkonventions definition av flykting och alternativt skyddsbehövande, vilket är i enlighet 

med EU:s gemensamma regler. En person ska bedömas vara flykting om personen riskerar 

förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning 

eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Alternativt skyddsbehövande är personer som 

riskerar utsättas för tortyr, dödsstraff eller annan omänsklig behandling samt personer som 

riskerar att skadad på grund av väpnad konflikt (Migrationsverket. Asylregler. 2017). Sverige 

har också en överenskommelse med FN:s flyktingorgan UNHCR om att ta emot ett antal 

kvotflyktingar varje år, vilket 2017 höjdes till 3400 personer från dåvarande 1900 personer. 

Kvotflyktingar är utsedda av UNHCR att få vidarebosättning i ett annat land och i Sverige 

bedömer Migrationsverket de utsedda personernas ev. flyktingstatus. Om de beviljas asyl i 

Sverige får kvotflyktingarna svenskt uppehållstillstånd i det land de befinner sig i och 

migrationsverket anvisar en svensk kommun att ordna mottagandet vid vidarebosättningen 

(Migrationsverket. Så här går vidarebosättning till. 2017). Sedan mars 2016 har Sverige en ny 

bosättningslag, vilken gjort det obligatoriskt för alla Sveriges kommuner att ta emot nyanlända 

personer med uppehållstillstånd. Syftet med lagen är att skapa en jämnare fördelning av 

nyanlända i Sveriges alla kommuner för att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden 

och i samhällslivet (Regeringen. Förordningar om mottagande av nyanlända för bosättning. 

2016). Regeringen beslutar om hur många nyanlända personer varje län ska ta emot, s.k. länstal, 

och länsstyrelsen beslutar i sin tur om hur dessa ska fördelas i länets kommuner, s.k. 

kommuntal. Detta antal är beroende av kommunens befintliga antal nyanlända, asylsökande 

och ensamkommande barn samt befolkningsstorlek och arbetsmarknadsläget i kommunen. 

Kommunerna får sedan anvisningar om mottagande från migrationsverket (Migrationsverket. 

Bosättning i en kommun. 2017). I Sverige är det storstadskommunerna som tar emot flest antal 

flyktingar, men i förhållande till folkmängd är det små kommuner som tar emot störst andel 

flyktingar (Migrationsverket. Flyktingmottagande i kommunerna. 2017).  

Många nyanlända personer som fått uppehållstillstånd ordnar ett boende på eget hand. Om det 

är nödvändigt har Migrationsverket skyldighet enligt bosättningslagen att erbjuda boende till 

personer med uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande som inte kan 

ordna boende på egen hand. Migrationsverket ska då utgå från dels s.k. matchningskriterier, ex. 

närhetsprincipen, anknytning eller särskilda behov som vård, skola eller arbete och dels 

kommuntalens årsplanering. När kommunen har anvisats informeras den nyanlända om 

erbjudandet. Om den nyanlända tackar nej till erbjudandet måste hen omedelbart hitta ett eget 

boende och förlorar rätt till bistånd och logi från migrationsverket eftersom en person bara får 
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ett enda erbjudande om bosättning. Om personen tackar ja kommer kommunen och 

Migrationsverket överens om tidpunkt och omständigheter kring mottagandet och det 

genomförs inom två månader från anvisningsdatum (Migrationsverket. Bosättning i en 

kommun. 2017). Det primära ansvaret för mottagandet av asylsökande och nyanlända som fått 

uppehållstillstånd ligger hos staten som har det ekonomiska ansvaret att ersätta kommunerna 

för flyktingmottagande, ska erbjuda boende till personer under asylprocessen och samordna 

etableringsinsatser. Kommun, landsting och region har sedan det praktiska ansvaret för 

genomförandet. Kommunen ska ex. ordna praktiskt stöd i samband med bosättning, SFI-

undervisning och samhällsorientering, skola för barn och vuxenutbildning. Arbetsförmedlingen 

ansvarar för att i samråd med den nyanlände upprätta en individuell etableringsplan som 

innefattar bl.a. SFI, samhällsorientering, arbetspraktik och instegsjobb. Nyanlända som följer 

sin etableringsplan är berättigade etableringsersättning som försörjning under de första 24 

månaderna efter beviljat uppehållstillstånd (SKL 2017). Försäkringskassans ansvar är att betala 

ut etableringsersättning och ta ev. beslut om samt betala ut etableringstillägg eller 

bostadsersättning. Etableringsersättningens summa beror på omfattningen av individens 

etableringsplan, vilken kan variera mellan 100–25%. Om individen har en etableringsplan på 

heltid är etableringsersättningen 308 kr per dag, vilket är ca 6670 kr i månaden 

(Försäkringskassan 2017). 

2015 nådde den globala flyktingkrisen nya höjder och över 65 miljoner människor var på flykt 

runt om i världen. Till följd av den stora flyktingvågen mottog Sverige detta år asylansökningar 

från 163 000 personer, det högsta antalet i historien. Trycket på asylmottagningen blev stort 

och marknaden öppnades för att låta privata aktörer ordna asylboenden runt om i Sverige.  

Campingstugor, vandrarhem och gamla hotell från norr till söder togs i bruk. Hösten 2015 var 

samhällsengagemanget för flyktingar stort med upprop som ”refugees welcome” och politiker 

som stolt deklarerade att Sverige inte stänger några gränser för människor som söker skydd. 

Inom några månader förändrades dock den politiska ståndpunkten och Sveriges riksdag fattade 

2016 beslut om tidsbegränsade lagändringar som förändrar villkoren för asylsökande och 

anhöriga som söker uppehållstillstånd. Lagen, som började gälla 20 juli 2016 och planeras gälla 

i tre år, begränsar möjligheten till permanent uppehållstillstånd (PUT). Den som är i behov av 

skydd får, förutom i undantagsfall, tillfälligt uppehållstillstånd (TUT), vilket för den som 

bedöms vara flykting gäller i tre år och för den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande 

gäller för 13 månader. Det tillfälliga uppehållstillståndet kan därefter förlängas om 

skyddsbehovet kvarstår när perioden löper ut. Lagändringen har också försvårat 
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familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande och skärpt försörjningskravet för de som 

ansöker om familjeåterförening (Migrationsverket. Nya lagar 2016.). Dessa lagändringar, i 

samband med att det blivit svårare att ta sig över Europas gränser som asylsökande ledde till en 

drastisk minskning av asylsökande i Sverige. Under 2017 sökte ca 25 500 människor asyl i 

Sverige (Migrationsverket mitt i världen 2017). Samma år blev 99 personer med nyligen 

beviljat uppehållstillstånd anvisade till Ragunda kommun.  
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KAPITEL 3 

ATT NYANLÄNDA TILL LANDSBYGDEN 

 

I detta kapitel beskrivs informanternas upplevelser av att anlända och bosätta sig i Ragunda 

kommun. De flesta av informanterna har inte själva valt platsen, utan har efter beviljat 

uppehållstillstånd av Migrationsverket fått en anvisning om bosättning i Ragunda kommun. 

Sveriges integrationspolitiska fördelningssystem gör att alla Sveriges kommuner har åtagande 

att ta emot ett visst antal nyanlända personer varje år. Såvida den nyanlända inte väljer eget 

boende (EBO) måste individen bosätta sig på platsen dit hen anvisas. Berättelserna tar avstamp 

i ankomsten till Sverige och fortsätter på lokal nivå där informanternas upplevelse av platsens 

fysiska och sociala egenskaper ges fokus. Vilka föreställningar hade informanterna om Sverige 

innan de anlände och på vilket sätt har de infriats eller utmanats vid ankomsten till Sverige och 

sedermera Ragunda kommun? På vilket sätt upplevde informanterna det första mötet med 

platsen och hur har den tidsliga aspekten påverkat synen på platsen? 

 

Bilden av Sverige 

Det finns olika sätt att anlända till Sverige som flykting och bland mina informanter finns tre 

sätt representerade. Av 10 informanter är det två personer som anlänt som kvotflyktingar via 

UNHCR, två personer som anlänt via anhöriginvandring av familjeåterföreningsskäl och sex 

personer som på egen hand rest till Sverige längs den s.k. illegala vägen genom Europa. 

Majoriteten av informanterna som på egen hand tog sig till Sverige för att söka asyl hade 

avsiktligt valt Sverige som slutdestination på grund av den föreställning de hade av landet.  

Joram valde inte Sverige bara sådär, som taget ur luften, säger han medan han lyfter handen 

och greppar om något osynligt. Han hade bra kunskap om Sverige och en bra bild av landet. 

Även om han hade kusiner i Tyskland som han hade en bra relation med var han övertygad om 

att välja Sverige. Han berättar om en händelse som gjorde att hans bild av Sverige bekräftades 

så snart han satt sin fot i landet. Joram hade använt sig av ett falskt ID för att resa in i Sverige 

via flyg och i en korridor på Arlanda passerade han två tullpoliser som stoppade honom för en 

utfrågning om varifrån han rest och vilken nationalitet han hade. När Joram berättade att han 

var syrier frågade de hur han hade rest till Sverige. Joram, som redan kände sig avslöjad, sa 

sanningsenligt att “okay, some people which I have payed money to them, they put me on this 
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airplane and then I found myself here”1 och stod kvar då han förväntade sig en arrestering. 

Ingenting hände. Efter ett tag sa polisen att han kunde fortsätta och undrade varför han stod 

kvar och avslutade med orden ”welcome to Sweden.” Joram ler åt minnet och säger att det var 

hans första egna intryck av Sverige, något han upplevde mycket positivt.  

Även Tarek hade en bestämd uppfattning av Sverige vilket gjorde att han styrde sin resa hit. 

Han gjorde liksom Joram resan genom Europa ensam med förhoppning om att familjen skulle 

kunna ansluta genom familjeåterförening när han beviljats uppehållstillstånd. Nu är familjen 

sedan en dryg månad samlad i Hammarstrand och barnen kikar nyfiket in i vardagsrummet där 

vi sitter och samtalar. Huvudanledningen till att han valde Sverige var för att försöka hitta en 

framtid för sina döttrar. ”I choose Sweden specifically because [it is] the best country in all 

Europe for children and care about children and education and everything is Sweden. More than 

any European country. In my opinion. […] This is why I choose Sweden.” 2 

Wael hade hört mycket om Sverige då hans bror flyttade till Stockholm för 25 år sedan. Brodern 

berättade mycket om Sverige och om svenskarna som han sa var jättesnälla. Det gjorde att Wael 

började drömma om att resa till Sverige redan för 15–20 år sedan, men så länge han hade jobb 

och pengar i Syrien fanns det ingen anledning att flytta. När kriget kom fanns det tvärtom ingen 

anledning att stanna kvar, han och hans familj var tvungna att fly. Wael och hans fru bestämde 

sig för att ta risken, för om de skulle ta sig till Sverige visste de att de skulle få ett bra liv, 

speciellt med tanke på deras barn och deras skolgång. Ibrahims riktning mot Sverige berodde 

också på att människor han kände hade berättat om Sverige och att det var ett bra land för att 

kunna leva i frihet. Han sökte vidare information på internet och såg att det var jättefin natur 

och att folk sa att det var väldigt snälla människor i Sverige. ”Jag älskar Sverige, därför kom 

jag hit.” 

Kommunikationsmöjligheter världen över har ökat genom teknikutveckling och globalisering. 

Medierade upplevelser via TV och internet påverkar enligt Anthony Giddens individers 

valmöjligheter i form av upplevda möjligheter, hinder och drömmar. Senmoderniteten 

karaktäriseras av sin pluralitet av valmöjligheter och identitetsskapande idag är avhängigt 

                                                        
1  ”Okej, jag har betalat några personer pengar, de satte mig på det här flygplanet och nu plötsligt är jag här.” 
(Joram) 
2 ”Jag valde Sverige specifikt för att det är det bästa landet i hela Europa för barn, barnomsorg och utbildning 
enligt min uppfattning. […] Det är därför jag valde Sverige.” (Tarek) 
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individens reflexiva val (Giddens 2000:257).3 En flykt måste dock förstås som ett villkorat val, 

då resan görs för att komma bort från förföljelse eller väpnade konflikter. Emellertid kan hävdas 

att det reflexiva valet består i resans mål, vilket land som man riktar sin flykt emot. Medierade 

upplevelser via internet har sannolikt bidragit till att informanterna valde Sverige. 

Reinhardt Kosellecks begreppspar erfarenhetsrum och förväntanshorisont kan användas för att 

förstå hur dåtid, nutid och framtid hanteras i subjektiva berättelser (2004). Kosseleck menar att 

det förutom ”normaltid” finns kontextgrundade och subjektiva upplevelser av tid som kan 

förstås genom relationen mellan erfarenhet och förväntan. Erfarenheter är redan upplevda 

händelser och kan utgöras av såväl egna som kollektiva minnen och lärdomar. Förväntan är det 

ännu ej inträffade, framtiden som komma skall. Inom förväntanshorisonten ryms 

förhoppningar, fruktan och rationella prognoser (Koselleck 2004:171f). Förväntanshorisont är 

framåtblickande och föreställningar om det ännu ej upplevda. Genom erfarenhet och förväntan 

görs både det förflutna och det framtida närvarande i nuet.  

I ovanstående utsagor framträder informanternas förväntanshorisont så som de beskriver varför 

de valde att rikta sin flykt till Sverige som mottagarland. Förväntanshorisonterna har bl a byggts 

upp av närståendes berättelser om sina erfarenheter av Sverige, av bilder och information via 

internet och kunskaper om Sverige som sägs vara välgrundade. Detta har tillsammans bildat 

förhoppningar och rationella utsikter om framtiden i det nya landet. Vänliga människor, bra 

utbildningssystem för barnen, vacker natur och ett fritt samhälle lyfts fram som förväntningar.  

När individen äntrar den tidigare beskrivna ”framtiden” i nutid blir förväntanshorisonten till ett 

erfarenhetsrum där förväntningarna kan förverkligas eller möta motstånd. Dessa informanter 

hade sin resa inställd mot Sverige, men väl i det svenska asylsystemet har de inte haft möjlighet 

att påverka sin lokala bosättning i Sverige. Näst beskrivs hur informanterna upplevt mötet 

mellan förväntanshorisonten Sverige och anvisningskommunen Ragunda.  Senare i detta 

kapitel beskrivs hur en av informanterna hanterat sin upplevelse av att förhoppningarna som 

fanns i hans förväntanshorisont inte infriats i nuets erfarenhetsrum. 

 

 

                                                        
3 Identitet och platsbundenhet avgjordes förr till stor del av tradition, då individers social liv var starkt 
sammankopplat med närområdet. Man delade mer eller mindre samma livsvärld med de man delade platsen 
med. Sociologen Anthony Giddens menar att identitetsskapande i det senmoderna samhället däremot är 
avhängigt individens reflexiva val och att dessa valmöjligheter har ökat i och med globalisering (Giddens 
2000:252, 257). 
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Att bli anvisad till en plats: första intrycket och att ”vänja sig” 

Sayid och hans familj kom som kvotflyktingar och reste således med uppehållstillstånd direkt 

med flyg till sin ankomstkommun. På flygplatsen hämtades de av integrationssamordnaren som 

skjutsade familjen till deras nya bostad i en liten by utanför Hammarstrand. Sayid minns att han 

tyckte att det var annorlunda, men jättefint. Det var mycket snö och det var en överraskning för 

honom, lika så att det var så lite folk i byn. Familjen hade rest direkt från sitt första flyktingland 

där det var 30–35 grader varmt och i början klagade barnen på snön, avsaknaden av sol och att 

de längtade tillbaka till sina gamla vänner. ”Det var jättesvårt, livet där och då. Finns inga folk, 

finns inga grannar, finns ingen, aldrig!” Sayid ville inte tvinga sina barn att bo någonstans där 

de inte ville bo och familjen reste efter en period på semester för att fundera. Där frågade han 

barnen var de ville bo och de sa att de ville bo i Sverige. När de kom tillbaka till Sverige var 

det som en nystart, de flyttade till centralorten Hammarstrand och började snart att trivas. ”Det 

blev jätteroligt här”, säger Sayid och ler. I vardagsrummet där vi sitter finns en uppstoppad 

svensk rovfågel, som enligt märkningen stoppades upp i mitten av 1900-talet. Sayid berättar 

glatt att den kommer från den där första bostaden och att han fick den av husägaren när de 

flyttade därifrån till Hammarstrand. 

När Wael och hans familj sökte asyl blev det anvisade till asylboende på Frösö Camping i 

Östersunds kommun, ett av migrationsverkets ABT-boenden (tillfälligt asylboende) som 

öppnades i kölvattnet av det stora antalet asylsökande under 2015. Frösö Camping är omgiven 

av ängar och mindre skogsområden, beläget ca 6 km från Östersunds centrum. Wael, som var 

van vid att bo i en miljonstad, trodde först att de hade hamnat mitt i skogen. Men efter ett tag 

insåg han att även svenskar bodde långt ifrån ICA och lärde sig att här i Sverige kan alla bo på 

landet och att man kan åka bil eller buss för att ta sig runt. Han menar att livet blev helt 

annorlunda från början. I samband med att familjen fick uppehållstillstånd erbjöds de ett boende 

i en by utanför Hammarstrand. Innan flytten var han inte nöjd då han oroade sig över att bo på 

landet, att inte känna folk och inte heller ha grannar. Efter ett givande möte med 

integrationssamordnaren i kommunen bestämde sig Wael för att tacka ja och de flyttade till 

byn. Idag har familjen bott i byn i över 1,5 år och Wael berättar att han nu tycker om att bo på 

en mindre ort. Det är motsatsen från att bo i en storstad som han förut var van vid, men 

nuförtiden känner han att något fattas om han är i stora städer och tvärtom att han känner ett 

lugn när han är här. 
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Joram hade bott på två andra asylboenden i Jämtland när han anvisades till ett asylboende i 

Ragunda kommun. När jag frågar Joram vad han kände inför platsen första gången han kom hit 

småler han och säger:  

I will not exaggerate or say ‘okay, I’m so positive’. Because my old position and my old life was like, my 

personality is built up like that. Like I used to live in a city which include three million persons and my 

profession, or my position let me use to meet like 100-150 person per day according to my job. So you can 

imagine [the] situation.4  

Här fanns det inte så många människor som han var van vid och han insåg att möjligheterna till 

jobb var mindre. Joram påtalar att han är flexibel och att han försöker att inte fokusera på de 

negativa aspekterna eftersom det även finns positiva sidor. ” I try to treat myself, or balance 

myself with this area”5 säger Joram i presens, vilket antyder att sökandet efter balans gäller 

fortfarande, två år efter att han först kom till kommunen. Jorams fru och barn kom nyligen till 

Hammarstrand genom familjeåterföreningsmigration, tre år efter att Joram själv lämnade 

Syrien. Han berättar hur han beskrev den lilla by han då bodde i för sin fru innan hon kom, för 

att förbereda henne på området som väntade dem.  

I describe to her I am living in the middle of the forest, which is far away in a small area, not a village even. 

Because our villages in Syria could have like 200-300 000 persons. So, I told her like it’s small area, so 

small area. I am in the forest. I describe to her [the] people, how much they are nice, flexible [and] positive.6 

(Joram) 

Enligt etnologen Paul Agnidakis identifierar sig människan delvis genom plats eftersom vi 

alltid befinner oss på en plats och bär med oss en plats (2013:17). Han refererar till Edward 

Casey’s “To be at all – to exist in any way – is to be somewhere, and to be somewhere is to be 

in some kind of place” (Casey 1997:IX). Vidare menar Agnidakis att plats har stor betydelse 

för hur man formas som människa eftersom platsen är vardagens plattform och bas för 

ageranden och drömmar. Agnidakis talar om lokaltillhörighet, för att fånga hur plats och 

identitetsskapande hänger samman där individen relaterar till plats i dess materiella aspekter, 

men också till andra människor som befolkar platsen i det sociala rummet. 

                                                        
4 ”Jag ska inte överdriva eller säga ’okej, jag är så positiv’. För att min förra position och mitt förra liv var, min 
personlighet byggdes kring… Jag brukade bo i en stad med tre miljoner invånare och min profession eller min 
position lät mig vanligen möta 100–150 personer per dag genom mitt jobb. Så du kan föreställa dig situationen.” 
(Joram) 
5 ”Jag försöker bemöta mig, eller balansera mig med det här området.” (Joram) 
6 ”Jag beskrev för henne att jag bor mitt i skogen, vilket är långt bort i ett litet område, inte ens en by. För våra 
byar i Syrien kan ha 200–300 000 invånare. Så jag berättade för henne att det är ett litet område, så litet område. 
Jag är i skogen. Jag beskrev folket för henne, hur snälla, flexibla och positiva de är.” (Joram) 
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Betänk att platsen en människa identifierat sig med var en stad med miljoner invånare och att 

denna miljonstad har haft betydelse för hur människan formats. Märkligt vore om inte denna 

människa inledningsvis skulle uppleva det främmande att anlända och bosätta sig på en plats 

med två invånare per kvadratkilometer. När Joram belyser att han var van att bo i en miljonstad 

och möta över 100 människor varje dag säger han att det har format hans personlighet. Det kan 

förstås som en del av hans identitet, en identitet som formats av en urban miljö med högt antal 

sociala interaktioner. Att vara ”van” vid något har att göra med en individs habitus; 

inkorporerade vanor som påverkar hur man hanterar situationer och upplever vardagen. 

Liknande praktiker som materiella livsvillkor och vanor tenderar att skapa liknande habitus, 

något som ofta är kopplat till klass. Klassreproduktion beror enligt Bourdieu inte bara på 

ekonomiska tillgångar, utan har även kulturella aspekter som attityder, drömmar och 

kroppsligheter (Petterson, Wolanik, Öhlander 2017:135ff). Jag menar att detta klassperspektiv 

kan översättas till sociala positioner i urbana respektive rurala miljöer, vilka liksom klass skapar 

materiella och sociala villkor för olika levnadssätt. Ett habitus som formats i en urban miljö 

innefattar en uppsättning vanor kring materiella och immateriella livsvillkor. Ett habitus format 

i en rural miljö innefattar helt andra vanor kring dito. På ett mycket artigt sätt uttrycker Joram 

att det var en omställning att bosätta sig i detta område. Istället för en negation säger han att 

han ”jag ska inte överdriva och säga att jag var så positiv” och istället för att sätta ord på sina 

inledande känslor inför platsen säger han ”du kan föreställa dig situationen”. Jag tolkar dessa 

svävande uttalanden som uttryck för att inte vilja förnärma mig som han talar med och i 

förlängningen kanske även lokalinvånarna.  

Både Wael och Sayid erkänner att det kändes ovant och svårt första tiden på en mindre ort och 

en oro över att inte ha grannar tycks särskilt påtaglig. Dock påtalar båda att det efter en tid 

förändrades och att de nu trivs att bo i ett mindre område. För Sayid betydde barnens trivsel 

mycket för att han skulle komma till ro i området och känna glädje. Det kan ge uttryck för att 

hans orientering i världen centreras kring barnens välbefinnande. Wael säger att han tidigare 

var van vid att leva i en storstad, men att han nu känner att något fattas honom när han är i 

städer, till skillnad från lugnet han känner när han är hemma i byn. Detta belyser något centralt. 

Han tycks ha hittat en ny orientering kring vilka miljöer som får honom att känna ett lugn. 

Lugnet vill jag beskriva som en slags känsla av bekvämlighet i bemärkelsen ”en skön känsla”7. 

Enligt Ahmed handlar kroppars orientering inte bara om riktningar och möjligheter, utan också 

                                                        
7 Sara Ahmed liknar bekvämlighet vid att sjunka ner i en skön insutten fåtölj som omsluter kroppen, vilken tycks 
passa in perfekt.  
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om hur kroppar kan ta plats i omgivningen. En orienterad kropp framkallar en känsla av 

hemmahörande och bekvämlighet och Ahmed menar att det kan upplevas som att gränserna 

mellan den egna kroppen och rummet suddas ut. Den bekväma känslan skapas av att kroppens 

konturer tycks smälta in i rummet (Ahmed 2007:158). Om Wael tidigare upplevde att han var 

mest bekväm i storstaden, har han nu ändrat orientering och hans upplevelse av bekvämlighet 

och lugn är nu format utifrån en rural miljö. Enligt Ahmed kan kroppar som inte upplever 

bekvämlighet i rummet uppfattas desorienterade, likt att sakna en självklar position i 

omvärlden. Om detta handlar nästkommande avsnitt.  

 

En förändrad bild: från himmelrike till fängelse 

”I mellanöstern, eller i Syrien, om någon pratar om Sverige, alla där tror att Sverige är 

himmelriket. Men de vet inte hur det går till här.” Ibrahim kan inte dölja sin besvikelse över att 

bilden han hade av Sverige inte stämmer överens med hans upplevelser här i landet som han 

tidigare tänkt på som himmelriket. Flera personer hade berättat för honom om Sverige, att det 

var ett bra land med jättesnälla människor och att man kunde leva fritt där. Över internet såg 

han bilder på Sverige och tyckte att det var jättefin natur och han säger att han började älska 

Sverige. Men enligt honom fick han och hans familj en tuff start i det nya landet, när de anlände 

till Malmö mitt i den s.k. flyktingvågens topp i oktober 2015. Ibrahim suckar tungt och berättar 

att han inte kan glömma synen som mötte honom i Malmö när de klivit av båten som fört dem 

över havet från Tyskland på den sista etappen av resan.  

Det var i natten. De tog oss till Migrationsverket och jag såg jättemycket människor. De, de sov på marken. 

I’m chocked. ’Oh my god, this is Sweden?’ I’m chocked. Det var jättekonstigt för mig. Jag hade hört 

jättefint berättat om Sverige. Men när jag såg… […] Jag vill inte komma ihåg den här dagen. (Ibrahim) 

Ibrahim och hans sällskap diskuterade mycket om det var rätt beslut att komma till Sverige eller 

om de skulle ha rest till ett annat land, men han övertalade sig själv om att Sverige egentligen 

var jättebra och att det bara var något fel just nu. Han ville inte tro att det var sant. Eftersom 

Migrationsverket i Malmö var överfullt av väntande människor reste Ibrahims sällskap vidare 

till Stockholm för att göra sin asylansökan. Kort därpå fick Ibrahims familj anvisning till ett 

asylboende i Jämtland. Ibrahims sällskap bestod av hans kusin med familj och Ibrahim och 

kusinen hade en vision om att de skulle kunna bo nära varandra för att snart starta en 

affärsverksamhet tillsammans. En person på migrationsverket sa till Ibrahim att kusinens familj 

kommer att komma efter dem till Jämtland och han litade på det eftersom han inte trodde att 

någon ljuger i Sverige. Snart ringde dock kusinen och meddelade att de fått anvisning till 
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Stockholm. ”Det här [var min] första ’boom’ i Sverige. My god, han sa [att] ni ska komma efter 

mig”. Så skiljdes Ibrahim geografiskt från sin kusin och deras gemensamma vision om 

framtiden i Sverige.  

Ibrahim och hans familj bodde först en månad på ett asylboende i Åre, därefter blev de anvisade 

till ett asylboende i en liten by i Ragunda kommun. Ibrahim, som tidigare bott hela sitt liv i 

Aleppo med nära 5 miljoner invånare, säger att det bara fanns träd där. ”Jag kommer att bli 

crazy. Jag kan inte hitta någon att prata med. Jag kan inte köpa mat till mina barn. Det finns 

ingenting.” Han berättar att personen från migrationsverket som följde med dem till huset gav 

dem lite ris och en jättestor bok på svenska och sa ”det här är busstationen, det här ICA, det 

här…” Ibrahim avslutar inte meningen utan skrattar uppgivet och säger ”Jag vet inte vad det är, 

ICA! ICA, vad är det? Vad är det för nånting?” Ibrahim som var ny i Sverige kunde ingen 

svenska eller namn på svenska livsmedelsbutiker. Från denna by är det 6,5 km till samhället 

där ICA ligger. Enligt Ibrahim fanns ingen busshållplats i närheten och han fick promenera 

fram och tillbaka till samhället i totalt 3 timmar för att handla mat, mitt i vintern. Ibrahim säger 

att bilden han hade om Sverige började förändras vid det laget. ”Det här är Sverige, det här är 

verklighet. De lämnar oss i skogen och ’serve yourself’. /…/ Jag kom för humaniteten i Sverige. 

Hur kan de lämna oss här? Med träd och snö...” Ibrahim berättar vidare att han någon dag grät 

jättemycket och undrade vad han hade gjort mot sig själv och sin familj. Han ville jobba, han 

ville inte sitta hemma och få lite pengar från migrationsverket för det är en skam för honom. 

Ibrahim köpte ett fiskespö, trots att det var is och inte fanns fisk. ”Men… jag kan inte sitta 

hemma”, säger han och plötsligt får han tårar i ögonen och måste harkla sig. ”It’s like a jail”, 

säger Ibrahim med gråten i halsen och sitter sedan tyst en stund för att samla sig. 

Nästan ett år bodde Ibrahims familj på asylboendet i den lilla byn under tiden deras asylärende 

behandlades. I och med att Ibrahim fick uppehållstillstånd kallades han till Migrationsverket 

för att få information om kommunanvisning och nytt boende. Han tänkte ”yes, nu kan vi köra 

vår dröm!” och ville titta framåt även om han tyckte att året som gått varit jättedåligt. På 

Migrationsverket i Östersund möttes han av en snäll kvinna som sa ”grattis, du fick ett hem i 

Bispgården”.  

Oh my god – i Bispgården? Jag har varit där. Jag vill inte stanna här i Bispgården! Jag kan inte öppna 

restaurang, jag kan inte hitta jobb, jag kan inte göra nånting. Bara sitta med träd och… Jag kan inte lära 

mig svenska! Jag tycker om, jättemycket om att lära mig svenska, men jag kan inte. […] Oh my god. Det 

är också en dålig dag. (Ibrahim) 
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Lägenheten de fått anvisning till var enligt Ibrahim två rum och kök, vilket skulle bli trångt för 

en familj på sex personer. Efter en lång diskussion på Migrationsverket sa handläggaren att han 

kunde ringa Integrationssamordnaren i Ragunda kommun för att undersöka om det fanns ett 

större boende någon annanstans i kommunen. Integrationssamordnaren kunde erbjuda ett hus i 

en liten by utanför Hammarstrand. Enligt bosättningslagen får en person bara ett erbjudande 

om bostad och tackar personen nej så måste hen ordna eget boende, vilket kan vara svårt utan 

ett socialt nätverk och kunskap om den svenska bostadsmarknaden.  

Så…Vi flyttade. Och sitta där med samma situation. Med träd. Men skillnaden, vi har bil och det finns 

busstopp framför huset. […] Mina grannar också, vi förlorade mina snälla grannar [i förra byn]. De var 

jättesnälla människor och de hjälpte oss jättemycket. (Ibrahim) 

Ibrahim berättar att det här gjorde att bilden i hans huvud, bilden av Sverige, förändrades totalt. 

Han tyckte att det var fruktansvärt att ”tvingas” flytta dit. Ibrahim hade byggt upp en stark 

vision om det nya livet i det nya landet innan han anlände till Sverige, vilket är en viktig 

komponent för att förstå hans frustration över situationen. Ibrahim och hans kusin hade planerat 

att de skulle bo i samma stad för att snart kunna starta en affärsverksamhet tillsammans. De 

hade planerat att lära sig svenska språket och den nya kulturen så snabbt som möjligt för att 

öppna verksamheten och fortsätta sina liv. ”Men de stoppade oss”, säger han och syftar på 

Migrationsverket. Han berättar vidare att han lyckades hitta ett jobb i Stockholm, men att 

Migrationsverket inte accepterade det eftersom jobbet fanns där och han bodde här och han 

kände sig återigen stoppad. Ibrahim föreställde sig att de skulle kunna bestämma mer över sina 

egna liv innan han anlände till Sverige. Istället skiljdes han från sin dröm och fick vänta ett år 

och två månader på uppehållstillstånd. Hoppet han närt om att flytta när uppehållstillståndet 

kom byttes till besvikelse när han fick anvisning till samma kommun han tillbringat asyltiden 

i. Han kan inte dölja sin besvikelse över att han ännu inte talar så bra svenska eftersom hans 

plan var att lära sig språket på ett drygt halvår. Han menar att det har att göra med den långa 

väntan i asylprocessen samt att han har bott i små byar där han inte träffat så mycket människor. 

I sitt forna hemland hade han allt, men han hade inte fred. Han kom hit för att söka fred. Men 

han säger att han inte kan hitta fred här och att han förlorade alla sina saker på kuppen. Uppgivet 

säger han:  

Can you imagine if you have everything and you plan to go. You think this is heaven and I will be better 

there, I mean Sverige. And you leave everything and go there and suddenly, oh my god, you don’t have 

anything. I come here for, jag har war i mitt land. Kanske, if there is no war, jag kommer inte, I don’t come 
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here, but that big reason is war. And if I was [going to] stay there I must to fight someone and I don’t want 

to do that. I’m a peace man.8 (Ibrahim) 

Centralt i Ibrahims berättelse är att han känner sig stoppad och upplever att han hejdas i sin 

vilja att röra sig framåt mot sin dröm. I Sara Ahmeds queerfenomenologi utgår hon från att 

olika kroppar har olika förutsättningar beroende av aktuella maktordningar och sociala 

positioneringar, vilket möjliggör eller begränsar hur dessa kroppar kan sträcka ut sig i 

omvärlden (2006a:44). Individens här, hennes startpunkt, lägger grunden för vad som kan 

uppfattas som nåbart och möjligt inom hennes personliga horisont och bestämmer således 

individens orientering i världen (2006b:545ff). Vidare menar Ahmed att rum kan orientera sig 

efter vissa typer av kroppar vilket innebär att vissa kroppar kan röra sig friktionsfritt i rummet 

medan andra kroppar hejdas av stoppande mekanismer. I Ibrahims fall är det i egentlig mening 

inte hans kropp som begränsar honom, utan hans sociala position som nyanländ och de 

förordningar och myndigheter som reglerar denna sociala position i Sverige. Jag vill ändå hävda 

att de hejdande mekanismerna kan upplevas kroppsligen i enlighet med Ahmeds teori. Ibrahim 

vill sträcka ut sig i rummet Sverige och rikta sig mot det han begär, men hans rörelser 

uppmärksammas och hindras vilket skapar en känsla av obekvämlighet och desorientering. 

Enligt Ahmed orsakas desorientering ofta av att kroppen hindras i sin rörelse genom tid och 

rum och skapar upplevelsen av att vara ”ur linje” och att sakna en självklar position i omvärlden 

(Ahmed 2006a:154ff).  

Som asylsökande utsätts man för en process av väntan. Denna väntan ingår i asylprocessens 

villkor och dikteras av myndigheten Migrationsverket som fått i uppdrag av den svenska 

riksdagen och regeringen att utföra asyl- och migrationspolitiken. I Ahmeds termer kan denna 

väntan förstås som en upptrampad stig som den asylsökande förväntas följa för att upprätthålla 

ordningen. Väntans-stigen skapar särskilda villkor och förutsättningar för hur det väntande 

subjektet kan ta plats i rummet och röra sig framåt. Väntans-stigen för en asylsökande är 

dessutom oviss på flera plan; dels tidsligt då man inte vet när beskedet kommer och dels då 

man inte kan vara säker på utfallet. Det är en väntan utan ramar, vilket torde vara 

tålamodsprövande. Nationalstaten är suverän i sitt beslut om vem som beviljas 

uppehållstillstånd eller ej (Norström 2004). Den asylsökandes väntan kan betraktas som en 

                                                        
8 ”Kan du föreställa dig att du har allt och att du planerar att åka. Du tror att det här är himmelriket och att jag 
kommer att ha det bättre där, jag menar i Sverige. Och du lämnar allt och åker och plötsligt, herregud, har du 
ingenting. Jag kom hit för att jag har krig i mitt land. Kanske skulle jag inte ha åkt om det inte var krig, men den 
stora anledningen är kriget. Och om jag skulle ha stannat där skulle jag ha behövt strida med någon och jag vill 
inte göra det. Jag är en fredlig man.” (Ibrahim) 
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ofrånkomlig konfrontation med en statlig myndighet som dikterar villkoren och vars auktoritet 

får en avgörande betydelse för människans vardag.   

Ibrahim fick tillslut besked om uppehållstillstånd och den första väntan; asyltiden, var över. 

Däremot verkar hans upplevelse av att befinna sig i väntan inte upphöra där. Hans berättelse 

tyder snarare på att han fortfarande upplever sig befinna sig i ett slags mellanrum varifrån han 

vill ta sig vidare. Mellanrumstid är termen sociologen Giovanni Gasparini använder för att 

beskriva väntan som en slags spricka i tiden, ett mellanrum som länkar samman dåtid, nuet och 

det som komma skall (Gasparini 1995:30). Väntan, eller mellanrumstid kan med Ahmeds 

termer förstås som en ”stopping device”, en hejdande mekanism mot framåtrörelser (Ahmed 

2006a:139). Genom att kroppar försätts i ett mellanrum hejdas deras rörelse mot ett bekvämt 

hemmahörande. Livet försätts i ett passivt läge och det ingenting som händer blockerar 

vardagen och rörelser framåt. Ibrahims nya väntan består i hans missnöje över att ha blivit 

anvisad till samma kommun han tillbringat asyltiden i, när han hade förväntat sig att han skulle 

kunna flytta därifrån efter uppehållstillstånd. I Väntan. Ett etnografiskt kollage om mellanrum 

(2009) skriver Anita Beckman: ”Vi väntar ofta på flera saker samtidigt och på många olika sätt, 

men hur vi än väntar och hur sällan vi än reflekterar över vår väntan präglas den ofrånkomligen 

av kulturella normer, värderingar, föreställningar och ideal” (Beckman 2009:17). De 

föreställningar som Ibrahim hade om sitt nya liv innan han anlände till Sverige tillsammans 

med den vantrivsel han beskriver sig upplevt under asyltiden präglar med stor sannolikhet hans 

upplevelse av att fortfarande befinna sig i ett mellanrum. Hans vision var att bo i en stad nära 

sin kusin och framtida affärspartner, att snabbt lära sig språket och öppna en egen 

affärsverksamhet. Här befinner han sig 60 mil från sin kusin, bor på landsbygden och tror inte 

att det finns möjlighet att bedriva den typ av verksamhet han tänkt sig eftersom kundunderlaget 

är för litet.  

 

Sammanfattning 

I det här kapitlet har lyfts fram vilka föreställningar om Sverige som har varit bidragande 

faktorer till att informanterna har styrt sin resa hit i första hand. Vidare har dessa föreställningar 

ställts i förhållande till boendeanvisningen till landsbygdskommunen Ragunda. Ett land där 

man kan leva i frihet, vänliga människor, vacker natur och ett välfungerande och bra 

utbildningssystem för barn har ingått i informanternas förväntanshorisont om landet Sverige. 

Bilden av Sverige har av flera informanter blivit införlivad vid ankomsten till Sverige, medan 
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informanten Ibrahim menar att hans bild av Sverige totalt förändrades när han fick egna 

erfarenheter av landet och dess migrationssystem.  

I det första mötet med ankomstkommunen Ragunda upplevde flera informanter ett 

främlingskap inför platsen. Vana vid att ha bott och verkat i miljonstäder med urbana 

levnadsmönster har det varit en omställning att acklimatisera sig till en mindre ort med rurala 

förutsättningar. Några informanter beskriver att de efter en tid har vant sig vid de rurala 

villkoren och börjat uppskatta landsbygdens lugn. Andra har ännu inte kommit till ro i de 

landsbygdsspecifika särdrag som villkorar arbetsmarknaden, socialt liv och framtidsvisioner. I 

nästkommande kapitel undersöks platsens lokala egenskaper och hur dessa uppfattas som 

möjligheter eller utmaningar av informanterna.   
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KAPITEL 4 

PLATSENS PRÄGEL. NATUR, MATERIALITET OCH SOCIALT LIV 

 

I det förra kapitlet framgick att upplevelsen av att anlända till landsbygden präglas av tidigare 

erfarenheter i urbana miljöer. I det här kapitlet studeras platsens fysiska och sociala villkor 

grundligare. Hur påverkar natur, materialiteter och sociala rum informanternas upplevelse av 

platsen? Till en början diskuteras det mest fysiskt påtagliga på en geografisk plats; natur och 

klimat. Naturen ges stort utrymme i kommunens egna marknadsföring av platsen, men vad har 

naturen för betydelse för informanternas upplevelser av att bo i kommunen? Därefter beskrivs 

centralorten Hammarstrands materiella aspekter i form av samhällsservice och näringsliv och 

de lokala förutsättningarna för sociala mötesplatser och fritidsaktiviteter. Vad möjliggör det för 

typer av erfarenheter? 

 

Natur, klimat och ”den svenska natursynen” 

I kommunens turistiska marknadsföring används naturen som kommunens stora resurs med 

sportfiske, paddling, skidåkning och vandring som centrala attraktioner (Destination 

Ragundadalen 2017). Naturen och dess friluftsaktiviteter betonas även i kommunens 

marknadsföring riktat mot inflyttning och tycks vara av väsentlig betydelse för vad som anses 

attraktivt i kommunen. I förhållande till hur kommunen beskriver naturen som en attraktiv 

resurs kommer jag att undersöka hur informanterna upplever naturen och om den har någon 

betydelse för deras förhållande till platsen.  

För att förstå hur naturen används på detta sätt i kommunens marknadsföring är det viktigt att 

sätta sig in i den svenska natursyn som format diskursen om naturen som rekreationsområde, 

vilorum och plats för allehanda aktiviteter. Sveriges natur är öppen för alla, då allemansrätten 

ger alla människor rätt att fritt vistas i naturen, även om marken är privatägd.9 Annick Sjögren 

menar att allemansrätten är något av en nationell symbol för Sverige, dels genom att det 

särskiljer Sverige från andra länders naturanvändande och dels genom att allemansrätten är 

något som internaliserats i det kollektiva medvetandet som svensk (Sjögren 2006:51). Olika 

                                                        
9 I enlighet med den svenska allemansrätten får man campa (ett par nätter), paddla, plocka bär och svamp och 
vandra i skog och mark utan att fråga markägaren om lov. I allemansrätten ingår även ett ansvar att ta hänsyn för 
naturen, djurlivet och markägare genom att inte förstöra eller störa omgivningen. 
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forskare betonar olika aspekter kring vad som format den svenska natursynen. Enligt Orvar 

Löfgren grundlades den av borgerligheten under 1800-talet efter industrialismens inträde, då 

naturen som tidigare varit ett produktionslandskap, romantiserades som ett område för 

rekreation och fritidsupplevelser (Frykman och Löfgren 1979:53). Den första vågens 

naturälskare växte fram bland författare och konstnärer i nationalromantikens era och 

språkbruket om naturens skönhet och stillhet och naturkärleken spred sig så småningom till 

övriga befolkningsgrupper i och med att arbetarklassen under 1900-talets samhällsekonomiska 

förändringar fick tillgång till ekonomisk och tidslig fritid (ibid:56–68). Åke Daun har en annan 

uppfattning än Löfgren om vad som format den svenska natursynen. Han beskriver några 

omständigheter som varit avgörande för att naturvistelse klingar så positivt i svensk kultur. 

Förutom allemansrätten menar han att naturens karaktär är av betydelse; terräng i skog och 

mark är förhållandevis tillgänglig och i svenska skogar finns inga giftiga insekter och få farliga, 

därtill skygga, rovdjur. Enligt Daun har det nordiska stundvis karga klimatet av nödvändighet 

tvingat nordbor att göra sig till klimatets vänner oavsett väder och exemplifierar det med det 

frekvent använda svenska talesättet ”det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder”. Historiskt 

sett urbaniserades Sverige sent i förhållande till många andra länder, vilket Daun menar har 

betydelse då rurala ideal, materialiteter och traditioner fortfarande finns närvarande i 

generationernas fysiska arv eller minnen och påverkar känslan inför landsbygd och natur (Daun 

2006:57f). Sjögren påpekar att svensken inte föds som naturälskare, utan att det är något som 

ingår i uppfostran genom svenska institutioner, vilket börjar redan på förskolan där barnen 

fostras i att vara utomhus i ur och skur, röra på sig och att ta hand om naturen och fortsätter i 

skolan via idrottsundervisning och friluftsdagar. På så sätt menar hon att den svenska 

natursynen inte är någon essentialistisk egenskap inneboende i varje infödd svensk, utan att det 

kulturellt kopplat och vidareförmedlat via institutioner och traditioner. Enligt Sjögren är syd- 

och östeuropeisk fritid ofta kopplad till socialt umgänge, medan den svenska fritidskulturen är 

starkt kopplad till natur och fysisk träning (Sjögren 2006:52f). Den positiva naturkänslan som 

ofta kopplas ihop med svensk identitet är således inte naturlig, utan kulturlig (Daun 2006:56). 

Enligt Ella Johansson är det relativt starka naturintresse som syns i Sverige delvis ett resultat 

av inlärning och uppfostran, en kultur som vuxit fram och förändrats genom historien. Men hon 

påpekar också att sättet på vilken en människa använder och rör sig i naturen troligen inte är en 

avspegling av hennes kulturella bakgrund. Snarare är det något som utvecklats av de 

förutsättningar man befinner sig i. Platsens egenskaper, inflytande från socialt umgänge och 

socioekonomiska förhållanden (Johansson 2006:8). 
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Ny i natur och klimat 

Om naturen är romantiserad i det svenska medvetandet och att känslan för naturen är kulturellt 

producerad, hur upplevs då naturen i Ragunda kommun av de som kommer från en annan 

kulturell bakgrund?   

Akberet kom till kommunen genom anhöriginvandring då hennes man redan bott här sedan ett 

år tillbaka. Det var vinter när hon kom och hon minns att hon tyckte att det var tråkigt att träden 

saknade löv. När hennes man sa att hon skulle ”vänta och se, i maj blir träden gröna och isen 

försvinner”, då kunde hon inte tro det. Men när sommaren tillslut kom förstod hon att han hade 

rätt, det blev grönt och jättefint, berättar hon. Akberet älskar naturen och tycker att den är 

jättebra här med bra luft, träd och blommor. Hon är ofta ute och promenerar för att få frisk luft. 

De första två åren tyckte hon att det var jättesvårt med klimatet vintertid, men nu har hon vant 

sig. Nu vet hon vad hon ska göra när vintern kommer; byta till tjockare kläder, varma skor och 

jacka. En skulle kunna säga att hon lärt sig att leva efter talesättet ”det finns inget dåligt väder”. 

Rasha, som är mycket nyanländ till kommunen berättar att hennes första intryck av 

Hammarstrand var att det är vackert. Hon känner sig avslappnad här och genom att promenera, 

se på himlen och fåglarna känner hon att negativ kraft som hon hade när hon kom har ersatts 

av positiv kraft från naturen.  

Sayid tycker att naturen är ”jättefin” här och hans familj brukar vara ute i naturen på sommaren. 

Vi tycker om Hammarstrand eftersom det är jättefint i Hammarstrand på sommaren, jättejättefint. Det är 

berg, du kan åka till berg, vi åkte till berg i sommaren. Vi åkte till simbassängen här, Koppelhällan, där 

man badar här. Det finns många platser här om sommaren, dit du kan gå och grilla till exempel. Det finns 

en väg till Kälarne, där det finns mycket skog och sjöar och du kan sitta bredvid sjön, fiska också där. Ja 

det finns olika saker här att göra på sommaren. (Sayid) 

Ali brukar vara ute i naturen med sin familj. Han berättar att det finns ett fint berg i närheten av 

där han bor där de brukar vandra upp och kolla på utsikten, det är jättefint. Han fiskar ibland, 

även om han bara får småfisk som enligt honom själv är lika med ingen fisk alls. Yusef säger 

att han inte är så van att gå runt i naturen och sånt och att det enda han gör i skogen är att åka 

längdskidor några gånger varje år. ”Inte så mycket, men det är kul.” Även om han tycker att 

vintern här är lite väl lång så är det hans favoritårstid. De första två åren tyckte Yusef att 

vintermörkret och vädret var tråkigt, men med tiden blev han van och nu klarar han av det. 

Ett par av informanterna, Wael och Tarek, verkar vara främmande inför att njuta av 

naturupplevelser. Wael och hans familj är bara ute i naturen om det är någon anordnad aktivitet 

eller om någon vän tar med dem ut, men han och familjen går aldrig på eget initiativ ut i naturen. 
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Angående klimatet tycker han att det är okej eftersom han har vant sig vid både vinter och 

sommar nu och det finns mycket kläder, så det är inget problem. ”Jag ska bli svensk. Måste 

leva samma som svenskar också”, säger Wael och skrattar. Tarek har förvisso tagit med sin 

familj för att gå skogspromenad och besöka Döda Fallet, men han påtalar att han inte är något 

”big fan” av att gå i skogen och naturen. ”I don’t spend my time in the nature. […] But it’s 

good. It’s very beautiful when you look at it, it’s so beautiful”10, säger Tarek. Han påtalar dock 

att hela Sverige har skogar, sjöar, berg och älvar. Han har sett det överallt, så det är inget unikt 

för den här kommunen, menar han.  

Samtliga informanter lyfter fram att de tycker att naturen är vacker i kommunen, men att det 

skulle innebära att just den lokala naturen har någon avgörande betydelse för deras förhållande 

till platsen känns föga troligt. Det kan vara en slags väluppfostrad artighet som gör gällande att 

man ska tycka och säga att naturen är vacker. Flera informanter använder naturen som 

rekreationsområde eller som område för fritidsaktiviteter, likt Annick Sjögren påpekar ingår i 

den ”svenska” natursynen. Synen på naturens ”helande kraft” tycks inte alls kulturellt knutet 

till just infödda svenskar, utan framträder som ett interkulturellt fenomen. Om naturen finns 

runt knuten och man har en positiv inställning till natur från början så tycks det givet för flera 

informanter att också röra sig i den.  

När jag frågar Nahrin om hon kan lyfta fram något positivt med platsen hon bor på blir det tyst 

en lång stund. Sedan säger Nahrin att skogen är bra, i alla fall på sommaren. Hon tycker om 

naturen och skogen och brukar vara ute och promenera, men hon tycker inte alls om det kalla 

klimatet. Hon tycker att sommaren är bättre, men även då är det för kallt. Att behöva klä på sig 

mycket kläder, det tycker hon är dåligt. Även Rasha tycker att det är ”kallt varje dag, varje natt, 

hela tiden” både utomhus som inomhus. 

Flera informanter har talat om väder och klimat i bemärkelsen att det är något man vänjer sig 

vid efter en tid. Wael uttrycker att tillvänjningen vid klimat och anpassad klädsel efter 

temperatur har att göra med processen att ”bli svensk”. Att vänja sig vid något är en slags 

anpassning efter yttre förhållanden som kan leda till att tidigare negativa upplevelser av ett 

fenomen kan neutraliseras eller till och med bli positiva. Att uttrycka att det är tråkigt att klä på 

sig vinterkläder för att kunna vistas utomhus om vintern kan ha att göra med ovanan med 

                                                        
10 ”Jag tillbringar inte min tid i naturen. […] Men den är bra. Den är väldigt vacker när man tittar på den, den är 
så vacker.” (Tarek) 
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detsamma eftersom det ännu ej ingår i en naturlig referensram kring hur man klär sig efter 

väder.  

En individs habitus kan beskrivas som vanor och kunskaper som personer bär på, vilka är 

formade av individernas historia och erfarenheter. Enligt Jonas Frykman kan habitus beskrivas 

som en förkroppsligad historia och menar att det är en slags oreflekterad kompetens (Frykman 

2012:94f). I en människas habitus ingår stora som små kunskaper, varav jag menar att attityd 

mot väder och klimatanpassad klädsel kan vara en del. Om ens erfarenheter av klimat och 

klädsel är formade utifrån helt skilda väderförhållanden än de nyupplevda kan det upplevas 

som ett stort hinder att förändra sina inlärda vanor kring detsamma, i detta fall att klä på sig 

lager på lager av varma kläder. Nahrin och Rashas habitus kring klimat påverkar sannolikt deras 

upplevelse av kyla som något negativt och svåröverkomligt.  

 

Lokalsamhället Hammarstrand. ”Det fanns en bank.” 

Centralorten Hammarstrand är enligt min uppfattning en ganska typiskt norrländsk inlandsort. 

Dock vill jag påstå att det finns ett förhållandevis stort utbud av olika butiker i jämförelse med 

andra orter i samma storlek och jag imponeras av det lokala näringslivet. Förvisso finns här 

också synliga spår av att orten en gång i tiden hade ett större befolkningsunderlag och därmed 

också fler sociala mötesplatser och utvecklad samhällsservice. För att beskriva Hammarstrand 

för den oinvigda vill jag dela med mig av ett utdrag ur mina observationsanteckningar.  

Det var en grå, kall och duggig seneftermiddag. Centrumgatan är genomfartsled för att komma vidare mot 

Kälarne, Bräcke och andra mindre byar och trafiken var förvånansvärt frekvent. […] Jag passerade en 

klädbutik med stora skyltfönster och en gatupratare som sa ”Kläder för hela familjen – Välkommen in!”. 

[…] På andra sidan vägen passerade jag ”VildHussGrillen” som bommat igen, med skylten ”STÄNGT” på 

entrédörren. Strax bredvid i en liten park stod Vildhussen själv staty. Han är verkligen en centralgestalt i 

Hammarstrand. I samma park fanns en liten lekplats med två gungställningar, tre spiralgungdjur, en 

klättervägg, torn och en rutschkana. Lekparken låg totalt öde denna eftermiddag. Mittemot på andra sidan 

centralgatan ligger café Vildhussen, en stor och prålig gul trävilla med inglasad veranda längs hela 

långsidan. Nedanför i gräset finns en skylt där det står ”Ragundasjöns strandlinje år 1796”, ett 

kulturhistoriskt minnesmärke efter Sveriges största naturkatastrof. […] 

Jag blir nyfiken på trävillan eftersom den är vacker men ser så öde ut och går runt. Även från andra hållet 

ser den tom och öde ut och ingenting förkunnar var huset används till idag. Från denna punkt av byn kan 

man långt borta på berget se ett av byns kännetecken, den stora Hollywoodinspirerade skylten 

Hammarstrand som sitter på berget en bit bort. Bokstäverna är 8 meter höga och skylten skapades i samband 

med att byn skulle vara med i en TV-serie 2007, ”Allt för byn”.  
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En skylt förkunnar att det finns en curlingbana i byn. Oj, vilket utbud, tänker jag. På en tvärgata ligger 

Polisstationen. Trodde jag. En skylt på dörren förkunnar att den har STÄNGT. […] Polisskylten sitter dock 

fortfarande kvar vid trappan, men kontorsrummen ekar tomma. Mittemot den nedlagda polisstationen ligger 

en av ortens två blomsteraffärer, Åsa’s blommor och hela kortsidan är täckt av tre hyllor med ljungplantor 

så här i hösttider. […] Swedbanks skyltar lyser i orange mot ett tegelhus. Det är dovt ljus i lokalen och 

könumret 06 skiner i röda siffror. Men på dörren hänger en lapp där det står att läsa: ’Fredag den 29 

september är sista dagen som kontoret i Hammarstrand håller öppet. […] Du är välkommen in så berättar 

vi mer om förändringen och de många andra sätt det finns att möta Swedbank på idag.’ Jag tänker att det 

inte är oväntat. Jag tänker på de många pensionärerna i byn och orterna runtomkring och på hur de inte har 

teknisk möjlighet att möta banken på de många andra sätten… (Observation 2017-10-10) 

Jag är rädd att reproducera en föreställning om landsbygden som stärker den urbana normen 

och bilden av landsbygden som ett restområde som borde nedmonteras för att möta den 

ekonomiska tillväxten i storstäderna. Jag är medveten om att jag tydligt noterar stängt-skyltarna 

för att det är en stark del i narrativet om landsbygden som förlorare.  Men skyltarna finns där i 

verkligheten och det är en del av den svenska landsbygden idag; dess samhällsservice blir sämre 

och sämre och det blir allt svårare att tillgodose service som borde vara en självklarhet för alla 

Sveriges invånare, oavsett boendeort. Avfolkningen och centralisering sätter sina tydliga spår i 

mindre orter överallt i Sverige och det är ingenting man ska tysta ner. Det är illa att det i en 

kommun med en stor andel äldre befolkning inte ska kunna gå att besöka ett fysiskt bankkontor 

för att få hjälp med sina bankärenden. Dock vill jag påpeka att jag också ser andra saker längs 

min promenad i Hammarstrand. Jag ser två levande livsmedelsbutiker, en skobutik, apotek, 

frisörsalong, byggvaruhandel och en presentbutik. Jag ser ”Cykel & sport. Fritid Jakt Fiske.”, 

en el och belysnings-butik, konditori, restaurang, café, kontorsaffär och jag ser Granngården. 

Jag ser kort sagt en levande ort. Min observationsanteckning avslutas: ”Summa summarum; här 

finns allt en behöver. Jag är verkligen imponerad av näringslivet här på byn, det måste vara 

många entreprenörer som ser potential här” (Observation 2017-10-10). 

Min syn på Hammarstrand som levande är sannolikt präglad av att jag själv är uppväxt i en 

landsbygd vilket format min uppfattning kring vad som kan betraktas som ”levande” och vilken 

typ av service som är nödvändig för att leva ett liv i rurala områden där andra värden än 

underhållning och shopping är centrala. Jag har full förståelse för att människor vars 

erfarenheter är formade i urbana miljöer betraktar platsen som allt annat än levande. 

Materialiteter spelar roll för hur platser bebos, används och upplevs. Erfarenheter spelar roll för 

hur kroppar orienterar sig i vardagen, vad man riktar sig mot och begär.  
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Majoriteten av informanterna har en bakgrund i storstäder med över en miljon invånare. Rasha 

berättar att det endast på hennes egen gata kunde finnas 10 försäljare som sålde samma saker, 

medan det här i lokalsamhället tycks anses att en försäljare räcker. Yusef menar att det inte 

finns så mycket i Hammarstrand, bara ICA och COOP. ”Vi har inte så många folk, kanske kan 

det bero på detta att vi inte har flera butiker eller sånt”, säger Yusef och påpekar att han ändå 

inte har så stort behov av mer och om han behöver så kör han till en stad och handlar. Sayid 

tycker om Hammarstrand, men tycker ändå att det skulle kunna bli bättre och menar att 

kommunen borde satsa på att utveckla samhället. ”Det fanns en bank, varför [har] de stängt 

banken till exempel?”, undrar Sayid retoriskt. Ibland åker han och familjen till Östersund för 

att handla livsmedel som inte finns att handla lokalt, exempelvis arabisk mat. Tarek tycker att 

samhällsservicen är bra och normal i förhållande till att det är en liten ort, men tillägger:  

All the service is good, but why we don’t make it better, why we don’t make it excellent? I know it’s a 

small municipality, small amount of people, but why… Let me tell you something. I go to Sollefteå from 

here, 70 km to buy something from the Lidl and come back. Forget about Arabic shop or oriental shop, I 

go to Lidl. […] Why we don’t have it here? I go from here to Sollefteå for the Swedbank. I don’t know 

why they closed the Swedbank here? So… People can go long distance for a certain place even they buy 

something and come back. So why we don’t have it here? Save me this time and money to go to Sollefteå 

and come back and I can buy more from Hammarstrand if you have it here. That is my point.11 (Tarek) 

”Varför har vi det inte här” kan man fråga sig och svaret på den frågan är rimligen 

marknadskrafterna som styr; tillgång och efterfrågan. Överlag verkar dock informanterna ha 

funnit sig i ett av landsbygdens villkor, att man då och då måste åka ganska långt för att handla 

en specifik vara. Dessa materiella villkor i form av det lokala näringslivet är dock bara en av 

förutsättningarna för att bo och verka på en plats. Förnödenheter i form av livsmedel och 

materiella ting är en behovsaspekt, men hur upplever informanterna att det sociala behovet 

tillfredsställs i det lokala samhället? 

 
Sociala sfärer. Ett konstant ”hejande”, men inga mötesplatser. 

Vi är inte fler än att alla känner alla i stor utsträckning. Det skapar en känsla av trygghet och närhet.  

Vi bryr oss om varandra. (Ragunda kommun. Kommun och politik. 2018)  

                                                        
11 ”All service är bra, men varför gör vi det inte bättre, varför gör vi det inte excellent? Jag vet att det är en liten kommun och 
lite människor, men varför… Låt mig berätta något för dig. Jag åker härifrån till Sollefteå, 70 km för att köpa något från Lidl 
och sen åka tillbaka. Glöm arabiska eller orientaliska butiker, jag åker till Lidl. /…/ Varför har vi det inte här? Jag åker till 
Sollefteå för att gå på Swedbank. Jag vet inte varför de stängde Swedbank här? Människor åker långt bara för att handla något 
och åka tillbaka. Så varför har vi det inte här? Bespara mig tiden och pengarna det tar att åka till Sollefteå och jag kan handla 
mer från Hammarstrand om vi har det här. Det är min poäng.” (Tarek)  
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Citatet ovan är hämtat från Ragunda kommuns hemsida i ett avsnitt där kommunen beskrivs. 

Detta citat aktualiserar en tanke om dikotomin stad och land, där staden representerar det 

moderna samhället och landet det traditionella. I det urbana, moderna samhället är ökad 

individualisering centralt, vilket skapar större handlingsutrymme för individen och mindre 

utrymme för kollektiva handlingar. Det traditionella samhället, det rurala ”landet”, 

kännetecknas i högre grad av kollektivets omtanke, värnande om varandra och social 

homogenitet. I skenet av detta kan individualiseringsprocessen framstå som negativ eftersom 

det skapar mänsklig anonymitet (Zackariasson 1999:89). Jag tolkar citatet som att dessa rurala 

värden som lyfts fram som något positivt. Här håller man koll på varandra och känner 

gemenskap.  

Hur har informanterna blivit bemötta av lokalbefolkningen och upplever de sig vara en del i 

ortsgemenskapen? Tarek tycker att han fick ett bra mottagande från lokalbefolkningen när han 

anlände i somras. Alla grannar var hjälpsamma, välkomnade honom och kände till att han var 

ny här. Han vet inte hur det gick till, men de visste många detaljer om honom; att han kommer 

från Syrien, hans yrke och att han väntade på sin familj. Han tror att det beror på att det är en 

liten ort, att folk pratar om varandra. ”It’s not a secret so I don’t mind. But I hope me will know 

also about them.”12 Enligt Joram är det här en plats där ”alla känner alla” och han knäpper med 

fingrarna för att illustrera att informationen sprids fort på en liten ort där ”people talk”. Men 

han menar också att alla-känner-alla har positiva sidor eftersom det gör att man socialiserar 

med alla man möter, vilket han känner igen från sin egna kulturella bakgrund. Barbro Blehr 

menar att lokalt ”prat” definierar gemensamma intressen och erfarenheter, varför det får en 

viktig sammanlänkande funktion i vardagliga möten mellan människor. I mindre samhällen får 

”pratet” en funktion för förståelsen av lokala förhållanden och meningsskapande. Det blir en 

form av kommunikationsspridning av lokala kunskaper (1994:98ff). Denna typ av 

kommunikationsspridning har både Tarek och Joram erfarit. Tarek ger dock uttryck för att han 

hoppas att han själv också kommer att släppas in i kommunikationsspridningen, så att det blir 

ett ömsesidigt informationsutbyte.  

Joram lyfter fram en annan aspekt som han upplevt väldigt positivt hos lokalbefolkningen. Han 

beundrar sättet på vilket han har blivit mottagen som muslim i det lokala samhället. Det var en 

detalj han beskrev som positivt för sin fru innan hon flyttade hit. 

                                                        
12 ”Det är ingen hemlighet, så jag bryr mig inte om det, men jag hoppas att jag också får veta saker om dem.” 
(Tarek) 
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Because as Muslim, religion I have, even [if] I had great feedback [knowledge] about Sweden, but I didn’t 

imagine after those circumstances or accidents [with] ISIS or those radicalism troops, that Swedish people 

they would be okay with me as Muslim. Like still smile or they haven’t any phobia for me. So, I describe 

that for her [his wife], how much they are like human and they treat you as what you are.13 (Joram) 

När jag frågar Sayid om hur han upplevt att lokalbefolkningen bemött honom beskriver han 

svenskarna i Hammarstrand som jättesnälla och jättegoda. ”Eftersom när jag träffade alla 

svenskar här, på gatan, i skolan, i affären, de sa till mig ’Hej Sayid, hej, hej, hej’ alltid hej. Det 

är jätteroligt det här!”. Rasha gillar den lokala vanan att man hälsar på alla man möter med ”hej, 

hej!” och hittills har hon bara mött snälla och älskvärda personer i Sverige. Även Wael tycker 

att det är trevligt att folk alltid hälsar på varandra här, även om man inte känner varandra så 

hälsar man när man möts på gatan. Han jämför med hur det är i Stockholm, där folk inte hälsar 

på varandra utan bara springer förbi varandra och tycker att det är bättre här. Han tycker att 

lokalbefolkningen är snälla och att man kan knacka på hos en granne för att be om hjälp med 

något, även om man inte känner varandra så väl.  

Det Stockholmsfenomen Wael talar om berör begreppet taktfull ouppmärksamhet som 

praktiseras i städer. Erving Goffman menar att denna taktfulla ouppmärksamhet lär människor 

att ”se igenom” varandra och ignorera fysisk närhet vid kroppsliga möten i trånga miljöer, 

exempelvis på en tunnelbana (i Bauman och May 2010:61f). På mindre orter kan man istället 

säga att det praktiseras taktfull uppmärksamhet, man möter blicken på den man möter och hälsar 

på varandra och erkänner och bekräftar på så vis en mänsklig relation mellan varandra. 

Hälsandet kan även vara en del av en uppsättning lokala koder som används för att bekräfta 

identifikation med varandra. I interaktioner mellan människor kan identifikation eller tvärtemot 

främlingskap bekräftas genom att signaler/koder sänds ut där mottagaren har möjlighet att 

uppfatta och besvara eller undgår att registrera signalen (Brück 1984:68). Hejandet kan tolkas 

som en inkludering i en specifik ortsgemenskap, men måste ändå förstås som ytliga sociala 

kontakter. Att omvandla hejandet till närmare interaktioner kommer att utvecklas i kapitel sex. 

Hejande är en aspekt av sociala möten och det sker utan att var bundet till en specifik 

mötesplats. Hur upplever informanterna de lokala förutsättningarna för mötesplatser där ytliga 

sociala kontakter kan omsättas i samtal? 

                                                        
13 ”Som muslim, även om jag hade bra kunskap om Sverige, förväntade jag mig inte under omständigheterna med 
Isis och radikaliserade trupper, att svenskar skulle vara okej med mig som muslim. Som att fortfarande le eller att 
inte ha någon fobi för mig. Jag beskrev det för henne, hur mycket folket är mänskliga och behandlar dig för den 
du är.” (Joram) 
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Majoriteten av informanterna är överens om att det saknas sociala strukturer för att mötas i 

offentliga rum i sociala aktiviteter. Rasha jämför med hur det var i hennes kvarter i hemstaden 

i Syrien. Hennes kvarter hade ungefär lika många invånare som Hammarstrand. Varje fredag 

hade man mötesdag där alla i kvarteret träffades och diskuterade och försökte lösa problem eller 

bara samtala med varandra. Hon menar att när man har ett problem på orten så påverkar det 

alla, och på samma sätt påverkas alla när man diskuterar och löser det. Rasha säger att en sådan 

mötesplats inte finns i Hammarstrand, utan istället “everyone go to the home and lock the 

door.“14 Hon tror att en mötesplats liknande den de hade varje fredag i hemstaden skulle hjälpa 

till att skapa ett lyckligt liv.  
You haven’t in here a meeting for the people. You are a small town and no more people. You must make 

like Saturday or Sunday a meeting for everyone in Hammarstrand. […] It’s good for the people, for the 

child, for the bigger. It’s good, it makes life happy.15 (Rasha) 

Enligt Tarek finns det endast socialt liv här på sommaren med flera festivaler och aktiviteter. 

På vintern har han ännu inte sett någon social aktivitet och folk har sagt honom att det inte finns 

något på vintern. Enligt Tarek så stänger allt vid 19-tiden och det finns inget kvällsliv. ”So if 

you want to do anything after six-seven, we have nothing to do. Everything is closed, even the 

shooting club16 is closed, ICA close, COOP close, everything. So, we just take the car to have 

a round, or we go to ‘our society’.”17 Tarek är orolig för integrationen, han vill ha fler svenska 

vänner och integrera i det svenska samhället. Han vill inte vara ett ’samhälle i samhället’, vilket 

han refererar till som ”our society” och beskriver detta som ett slutet umgänge med araber och 

utlänningar som bara besöker varandra och har egna relationer. Tarek vill också ha några 

svenska personer i sitt sociala nätverk.  

Aktiviteter är det som Wael saknar mest med platsen. Det finns ingen cafeteria så att man kan 

träffas ute och fika med sina vänner, utan man måste samlas hemma hos någon, berättar Wael. 

Språkstödet Samir bryter in och berättar att han och några vänner tidigare försökte starta en 

fritidsgård i Hammarstrand. De fick idén när de satt och drack kaffe hemma hos en i gruppen 

och tänkte att om de hade en fritidsgård kunde de dricka kaffe där, fast med flera människor 

samtidigt.  

                                                        
14 ”Alla går till sitt hem och låser dörren.” (Rasha) 
15 ”Här finns inga mötesplatser för människor. Man måste göra en mötesplats för alla på lördagar eller söndagar i 
Hammarstrand. Det skulle vara bra för folk, för barn, för vuxna. Det skulle vara bra, det skulle göra lyckliga liv.” 
(Rasha) 
16 En svensk vän har tagit med Tarek och hans barn till den lokala skytteklubben för att prova på prick-skytte. 
17 ”Om man vill göra något efter klockan sju finns det ingenting, allt är stängt; skjutklubben, ICA, COOP, allt är 
stängt. Då tar vi bilen och tar en runda, eller går till ’our society’.” (Tarek) 
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Det är många som bor här, ungdomar, vuxna, men efter klockan 15 ser man dem inte på vägen, alla går 

hem. På vintern är det kallt och på sommaren finns det inget att göra. Men om det finns en aktivitet, till 

exempel [en] fritidsgård, så skulle alla samlas där. Utländska och svenskar, då lär man sig svenska snabbare. 

Man lär varandra traditioner och hur livet funkar. (Samir) 

Samir och hans tre vänner, som tänkt driva fritidsgården ideellt, hade hittat en lokal och 

kommunen hade sagt ja till projektet, men när ägaren till lokalen sa nej till verksamheten så 

rann drömmarna om fritidsgården ut i sanden.  

I Stugun finns det ett badhus där familjer kan gå och bada tillsammans och det tycker Ali är 

bra. Han gillar också biblioteket, men tycker att det kunde vara bättre. Ali berättar att på den 

andra lilla jämtländska ort han bodde i tidigare fanns det ett bibliotek som hade fritidsaktiviteter 

för barnen, ex. datorer, spel och playstation. Det var som en fritidsgård fast i biblioteket och 

han önskar att biblioteket i Stugun kunde vara lite mer som det. Han skulle vilja ha en 

mötesplats där föräldrar kan samla sina barn och sitta och prata och spela tillsammans och säger 

”det är en liten by, så alla kan träffa varandra”.  

Sayid berättar att det finns bio i Hammarstrand som de går på ibland. Och en dag per år är det 

cruising med äldre bilar, vilket han och hans familj tycker är roligt att titta på. ”Det finns inte 

så mycket aktiviteter, men ofta sitter man hemma och träffar kompisar hemma”, säger Sayid. 

Även Yusef berättar att när han umgås med vänner så träffas de hemma hos varandra. Att det 

sociala livet är centrerat ting hemmets miljö går igen i flera av informanternas berättelser. Det 

tycks saknas sociala strukturer i samhället som gör det möjligt att mötas i offentliga miljöer. 

Sportaktiviteter verkar vara undantaget, men är som oftast riktat framförallt till barn och 

ungdomar.  

På Destination Ragundas hemsida sammanställs evenemangen i kommunen och det går att få 

en överblick över det kulturella utbudet. Under hösten 2017 fanns det bl a bio en till två gånger 

i veckan, föreläsningar en gång i veckan, berättarkvällar, fyra konserter och tre julmarknader 

(Ragundadalen 2018). Det mesta ägde rum i Hammarstrand. Givetvis är det sannolikt att det 

fanns fler evenemang som inte var marknadsförda via den offentliga evenemangskalendern. 

Som landsbygdsbo skulle jag vilja påstå att det är ett ganska normalt utbud för ett område i den 

här storleken. I Hammarstrand finns det dessutom två caféer/restauranger som har öppet till 

klockan 19 respektive 20 på vardagar och 21 på fredagar och lördagar. Avsaknaden av sociala 

strukturer och mötesplatser är inte särskilt dåligt för just detta lokala samhälle, det är så det ser 

ut i de flesta bygder och mindre tätorter. Det sociala livet äger huvudsakligen inte rum på 

offentliga platser, utan i umgänge i hemmets miljö. Det är ett av landsbygdens villkor.  
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Enligt Anthony Giddens ingår ett val av livsstil i det senmoderna identitetsskapande. Livsstil 

betyder i detta sammanhang en uppsättning praktiker som individer följer, vilka ger en materiell 

inramning till självidentiteten. Dessa rutinartade praktiker innefattar kläd- och matvanor, 

umgängesmiljöer och handlingssätt. Valen handlar inte bara om vilka vi är, utan vilka vi vill 

vara (Giddens 1999:102). Om man likt informanterna är van vid urbana miljöer och dessutom 

en annan umgängeskultur som är centrerad kring offentliga sociala mötesplatser kan utbudet 

upplevas som en stor social brist. Om man därtill är ny i ett samhälle och inte ännu hunnit knyta 

sociala kontakter med etablerade ortsbor är det svårt att forcera dessa tillsynes ”låsta dörrar” 

och hitta ett umgänge utanför ”our society” till vilket dörrarna redan är upplåsta.  

Informanternas förhållande till etablerade ortsbor och deras upplevelse av ortsgemenskapen 

kommer vi att återkomma till i kapitel sex. En central platsspecifik egenskap återstår att lyfta 

fram. Den har haft stor betydelse för många av de invandrade informanternas positiva syn till 

platsen. Ragunda kommun upplevs som en lugn och trygg plats, inte minst för barnen och 

familjelivet.   

 

Landsbygd, lugn och familjeliv 

Flertalet av de invandrade informanterna har barn i skolåldern. Tarek anser att Hammarstrand 

är en bra plats för barn att växa upp på. En viktig del i det är att allt är nära. Skolan är nära, 

dagis är nära och han vågar låta barnen gå själva utomhus. Han säger att det inte finns några 

problem här; inga droger och inga rasister, ”ingenting”. Han tycker att det är tryggt och säkert.  

I’m a guy coming from the middle east and this is my two daughters. You know. Here they don’t have a 

lot of bars or clubs or something, so they can stay straight, in my opinion, for a longer time than [in] big 

cities. Even if they are too little [now], but when they see this when they are young it affects them, this is 

my opinion. 18 (Tarek) 

Tarek verkar se det positiva med att bo på en liten ort i form av en trygghet som far till två 

döttrar som i sinom tid kommer att växa upp till ungdomar. Att han påtalar att han är ”en man 

från mellanöstern” inbjuder till en tolkning att han menar att det är något kulturspecifikt för 

mellanöstern och att han är medveten om att synsättet skiljer sig från hans uppfattning om 

svensk kultur. ”To stay straight” kan översättas till att hålla sig i ordning eller vara på en rät 

linje i bemärkelsen motsatts till att ”hamna snett”. Ordvalet gör det intressant att dra en parallell 

                                                        
18 ”Jag är en kille som kommer från mellanöstern och det här är mina två döttrar. Här har de inte så många barer 
eller klubbar eller något sånt, så de kan hålla sig straight, i min åsikt, för en längre tid än i stora städer. Även om 
de är för små [nu], men när de ser det när de är små så påverkar det dem enligt min uppfattning.” (Tarek) 
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till Sara Ahmeds idéer om heteronormativa linjer, formade av ständigt upprepade normerande 

attityder om sexuell orientering (Ahmed 2006b:554ff). I Tareks fall tycks han ha en idé om en 

linje som han önskar att hans döttrar ska följa genom att hålla sig ”straight” och han tror att de 

materiella omständigheter som omgivningen påbjuder kan hjälpa till att hålla dem på den raka 

linjen.  

Wael och hans familj kan känna sig trygga här säger han. Wael menar att det är bra för hans 

barn att växa upp i en småstad i stället för en storstad, för i en storstad lär man sig allting för att 

det finns allting, allt som är bra och allt som är inte bra. Men här finns inte allt som inte är bra, 

konstaterar han. Det tycks finnas två olika former av trygghet i ovanstående berättelser, dels 

tryggheten i en ort som är lugn och fridfull och dels tryggheten att som förälder inte behöva 

oroa sig över att barnen när de kommer i ungdomsåren ska göra saker som inte är bra.  

Även Sayid lyfter fram att barnens trivsel i Hammarstrand är en viktig aspekt för att de vill bo 

kvar i orten.  

Vi trivs här mycket, mina barn också trivs här och de tycker om mycket Hammarstrand eftersom de har och 

får många kompisar. De alltid säger till mig, ’pappa jag tycker om Hammarstrand och vi vill inte flytta till 

annanstans eftersom vi trivs här och vi tycker om Hammarstrand, vi tycker om skolan, vi tycker om hela 

Hammarstrand’. De känner Hammarstrand som, som hemland till exempel. (Sayid) 

Paul Agnidakis använder begreppet lokaltillhörighet för att beskriva hur plats och 

identitetsskapande hänger samman. Individen förhåller sig till platsens materiella aspekter, men 

lika mycket även till andra människor som befolkar platsen. ”Att höra till en plats handlar alltså 

om att höra samman: med andra som delar platsen, eller med andra som delar ens sätt att dela 

platsen.” (Agnidakis 2013:17). Att känna en plats som sitt hemland kan tolkas som en känsla 

av tillhörighet till platsen, att platsen och människan hör samman. Sayid lyfter också fram att 

barnen har fått många kompisar, som ett slags bevis för att de trivs i Hammarstrand. Det ger 

uttryck för att den sociala gemenskapen med andra som delar platsen är viktig.  

Akberet drar sig till minnes att hon första tiden i Hammarstrand tänkte att det inte fanns så 

mycket att göra. Men efter ett tag i Sverige när hon börjat på SFI och även lärt känna Östersund 

började hon tänka att Hammarstrand är bättre därför att det är lugnare. Här är det inte så mycket 

”hå hå” som i stan och här finns skogen. Nu för tiden om hon hälsar på en vän i staden, så tycker 

hon att det är stressigt, många bilar och inte så mycket sova på natten. ”Jag älskar jättemycket 

Hammarstrand” säger hon och ler. ”Det är lugnare. Bästa livet.” Identifikation tar sin form 

genom att kontrastera sig mot andra; en konstant gränsdragning mellan ”vi” och ”dom” (Barth 
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1969). Akberet beskriver sin känsla av hemmahörande och lugn i Hammarstrand genom att 

kontrastera det mot hur hon känner när hon är i staden.   

 

Sammanfattning 

Naturen är vacker i kommunen, anser alla informanter varav flera använder naturen som 

rekreationsområde och plats för fritidsaktiviteter med familjer. Att just den lokala naturen har 

en särskild betydelse för individernas förhållande till platsen är dock svårt att tyda. Flertalet 

informanter har påpekat att det lokala klimatet är något man måste anpassa sig till och vänjer 

sig vid efter ett tag. Det handlar om att inlära sig nya vanor och attityder kring att klä sig efter 

väder och tempereratur. De materiella aspekterna i Hammarstrand visar att servicen på orten en 

gång i tiden var mer omfattande. Flera informanter lyfter fram att de då och då måste åka till en 

stad för att inhandla specifika vanor, men tycks också ha anpassat sitt levnadsmönster efter 

detta som kan betraktas som ett av landsbygdens villkor.  

Informanterna upplever att de har blivit väl bemötta av lokalbefolkningen och lyfter särskilt 

fram det lokala ”hejandet” som en positiv aspekt. Det kan betraktas som en lokal kod, där man 

i hejandet bekräftar en mänsklig relation och identifikation till varandra. Hejandet kan betraktas 

som en slags ortsgemenskap, om än i form av ytliga sociala kontakter. Enligt informanterna 

saknas det sociala strukturer för möten och interaktioner i samhället, vilket de upplever vara en 

brist. Umgänge är till stor del centrerat kring hemmets sfär såväl för etablerade ortsbor som för 

invandrade personer.  

En av de mest positiva aspekter av platsen som informanterna lyfter fram är att det är en trygg 

och lugn plats för dem och deras barn. Till skillnad från städer där det finns tillgång till både 

”bra och dåliga” saker, upplever de att det är lättare för ungdomar att hålla sig längs en ”rät 

linje” på en mindre ort och möjligheterna till att hamna snett upplevs färre.   
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KAPITEL 5 

INTEGRATIONSENHETEN & KOMMUNEN 

 

Som nyanländ i kommunen möter alla integrationsenheten, vilka ansvarar för kommunens 

mottagande av nyanlända immigranter. I detta kapitel skiftar perspektivet från informanterna 

med invandrad bakgrund till de kommunanställda som arbetar med immigration och 

integration. Integrationsenheten bistår med hjälp att hitta ett lämpligt boende och praktiskt stöd 

vid bosättning. Vidare erbjuder de tolkstöd och vägledning i kontakt med myndigheter, skola 

och barnomsorg, samt stöder civilsamhällets integrationsfrämjande aktiviteter.  Kommunen 

ansvarar för att tillhandahålla SFI (svenska för invandrare) och samhällsorientering. Den 

kommunala ansvarsfördelningen är lika i hela landet, men lokala förutsättningarna kan påverka 

integrationsenheternas arbete i olika mån. På vilket sätt kan landsbygdens aspekter och villkor 

påverka integrationsprocessen? Finns det särskiljande drag för integrationsarbete i en liten 

kommun i förhållande till ett nationellt narrativ om integration?   

 

Stor personkännedom i lokalt integrationsarbete 

Integrationsenheten i Ragunda kommun har sitt kontor i det numera nedlagda äldreboendet 

Strandlidens lokaler. Det är centralt beläget i Hammarstrand, med ca fem minuters promenad 

till ICA och kommunhuset. Lokalerna rymmer förutom integrationsenheten flera andra 

verksamheter, bl a HVB (hem för vård och boende) för ensamkommande barn, 

lunchrestaurangen Café Navet och lektionssalar för kommunens undervisning i SFI och 

samhällsorientering. Integrationsenheten håller till på övervåningen och personalen har sina 

kontorsplatser i det som tidigare var äldreanpassade små lägenheter, på var sida om en lång 

korridor. Här finns också ett gemensamt kök och allrum för lunch, fika och samtal. I korridoren 

finns ett par soffor för väntande besökare, samt en bokhylla med informationsmaterial riktat 

mot nyanlända. Under perioden för mitt fältarbete arbetade sju personer på avdelningen.  

Marianne har arbetat som integrationssamordnare sedan 2012 och berättar att mycket har 

förändrats sedan dess. När hon började fanns det inte en integrationsenhet, hon hade periodvis 

kollegor, men arbetade ibland ensam. Antalet nyanlända var också förhållandevis få i 

jämförelse med idag, då det innan 2014 nästan uteslutande var kvotflyktingar som kom till 
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kommunen. Marianne lyfter fram personkännedomen som en av de stora fördelarna med att 

vara verksam inom en liten kommun.  

Jag brukar känna det ganska unikt att ha det här jobbet i en så liten kommun. Helt enkelt därför att, nu har 

vi visserligen ökat, i princip hundra nya individer som har kommit på det här året, men trots det så, så tror 

jag att jag fortfarande i princip känner till alla. (Marianne) 

Även Petter påtalar att en fördel med en liten kommun är att ”jag känner alla som jag träffar 

nästan”. Han tror att de som jobbar på integrationsenheten har möjlighet att ge ganska mycket 

resurser till varje individ och dessutom att förutsättningarna för att följa upp hur det går för 

personer är bättre på en liten ort eftersom man träffas ute på gatan. Carina lyfter fram att 

personkännedomen nog är det som särskiljer den lilla kommunens integrationsenhet från större 

kommuner.  

Jag tror att det blir väldigt personligt. Jag menar som Marianne, hon kan ju nästan namnen på allihop hon. 

[…] Men jag tror att det blir väldigt nära, det är lättare att liksom komma i kontakt med oss än om du bor i 

Skärholmens stadsdelsförvaltning eller Uppsala. Vi har mer, liksom det hära ”ja, det är Du som kommer”, 

alltså man är inte anonym. Och jag tror att man gör det här lilla extra mer, ja men alltså, leta möbler och 

engagerar sig liksom. […] Alltså vi gör ju saker som inte man gör någon annanstans tror jag. Och ibland 

kanske det blir lite för mycket som vi gör men, så att jag tror att engagemanget är högt liksom. Och så 

personkännedomen. (Carina) 

Eftersom de är förhållandevis få som arbetar på enheten menar Marianne att det hittills har varit 

svårt att ha renodlade roller och att enheten framöver ska försöka renodla ansvarområden. ”Man 

får göra, vara lite överallt. Inte så lite heller, ganska mycket överallt.” Petter säger att rent 

principiellt för kommunen ersättning för personer som är i etableringsfasen, alltså under 

personernas första två år i kommunen. ”Men det är ingenting som vi tänker på när vi träffar 

nån, om den har gått ur etableringen och nu egentligen ska hänvisas någon annanstans, eller att 

ja nu ska inte vi hjälpa till längre utan…Vi hjälper till.” Han berättar att han har väldigt 

varierande arbetsuppgifter, från att handlägga bostadsbidrag, söka projektmedel och ringa 

tingsrätten, till att skruva ihop stolar och köpa bestick till en lägenhet dit det ska flytta in en 

familj. Petter tycker förvisso att det är roligt att arbeta både praktiskt och administrativt, men 

tror att det skulle vara effektivare att renodla rollerna. Carina tror att de på grund av att de 

arbetar i en så liten kommun har möjlighet att göra det lilla extra och exemplifierar det med att 

hon följde med en asylsökande till migrationsverket när han skulle få sitt beslut. ”Jag menar jag 

har ju ingen skyldighet att följa med honom in på migrationsverket, men han ville så gärna. Och 

jag kände också, han behövde ha någon med sig. […] Ja, det är sånt där tror jag som vi gör.” 
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Lokala förutsättningar för integration i vardagen 

Jag frågar personalen på integrationsenheten vad de tror att det kan finnas för fördelar att 

komma som nyanländ till en liten ort. Petter tror att det kan vara lättare att komma in i ett 

samhälle som är överskådligt och menar att Ragunda kommun är det eftersom det inte är så 

stort. Han tror att det går lättare att lära känna personer som jobbar inom olika verksamheter. 

Agnes är inne på samma spår och menar att litenheten kan vara en fördel eftersom det blir 

överblickbart och man kan snabbt få koll på orterna. Vidare tror hon att vägarna upplevs kortare 

just för att man snabbt får koll på vilken funktion personerna i bygden har och att man etablerar 

någon form av personlig relation.  

Framförallt för ungdomar tror Agnes att det är tryggare att bo i en glesbygd då hon menar att 

det är mer i rörelse i en stad och tillgång till ”både bra och kanske dåliga saker”. Här på en 

mindre ort menar hon att man har kännedom och koll vilket gör att folk fångar upp en ganska 

tidigt om något skulle gå snett i jämförelse med en större stad där det är lätt att vara anonym. 

”Du blir kanske uppfångad snabbare på något sätt om det inte går bra och också om det går bra, 

för då vill alla ha en bit av dig på nått sätt kanske, man ser potentialen. Och går det inte så bra 

så blir det också synligt ganska fort.” Även Petter lyfter fram att det blir mer opersonligt att bo 

i en stad, där man inte träffar sina grannar på samma sätt som man gör här. Olof tror att det är 

en fördel att komma till en mindre ort för att man kommer närmare lokalbefolkningen då, än i 

t ex Stockholm eller Södertälje. ”För ja, man hör ju av folk att de tycker ju att ja men här säger 

ju folk ’hej’ när de möts på gatan å sådära”. Anita Cvetkovic menar att integration i 

landsbygdsmiljöer är komplex. Å ena sidan är landsbygdens karaktäristiska drag; långa avstånd 

och glest befolkat, inte en bra förutsättning för integration. Därtill ger en begränsad lokal 

arbetsmarknad begränsade möjligheterna att komma i sysselsättning. Å andra sidan finns det 

ofta många naturliga mötesplatser i mindre samhällen och människor måste förlita sig mer på 

ett lokalt umgänge, varför det är mer sociala kontakter mellan grannar i landsbygdsområden. 

För invandrade personer innebär det att det är lättare att få kontakt med etablerad svensk 

lokalbefolkning än i en stad. Individers beteenden är mer synliga på landsbygden, vilket gör att 

det är svårare att undvika sociala förväntningar när man möts på byn (Cvetkovic 2009:110f).  

Marianne menar att en stor fördel är att det finns större rent fysiska förutsättningar för möten 

på en liten ort och att det därigenom är svårare att leva helt segregerat.  

Därför att vi har, det finns bara EN skola, alla möts i samma skola. Går man på föräldramöte så är alla i 

samma klassrum. Vi har bara en hälsocentral, där, där möts man, man ser varandra. Och här i Hammarn så 

har vi visserligen två livsmedelsaffärer, men det är det att oavsett vilken bakgrund du har, eller vilken social 
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ställning du har eller vilken status du har i samhället så möts vi alla vid samma. Vi åker i samma bussar, 

alltså litegrann så. Och det gör ju att, om inte annat så, tror jag att det är lättare att snabbare få nån som man 

åtminstone kan säga hej till på ICA eller Coop. Det tror jag är liksom en utav fördelarna. (Marianne) 

Hon tillägger att det förvisso går att leva segregerat genom att efter skola eller jobb endast 

umgås med de som talar ens egna modersmål, men framhäver att de fysiska förutsättningarna 

för möten är större i det avgränsade område en landsbygdskommun utgör. Utan att Mariannes 

nämner det så tror jag att hon kontrasterar sitt uttalande mot bilden av invandringstäta förorter 

och de svenska storstädernas utbredda segregation. Ove Sernhede skriver att Sverige sedan 

1990-talet genomgått en utveckling som allt mer segregerar ”invandrartäta” bostadsområden 

från det övriga samhället. Han menar att territoriella stigmatiseringsprocesser (Wacquant 1999) 

medverkar till marginalisering och diskriminering av dessa områdens invånare. Effekten är att 

många invånare kan uppleva en känsla av främlingskap eller icke-tillhörighet till omvärlden 

utanför den egna stadsdelen (Sernhede 2009:8f).  Sernhede lyfter fram att storstädernas 

förorters niondeklassare har betydligt sämre betyg än rikssnittet och menar att orsaken till detta 

går att finna i den samhälleliga kontexten och förortens lokala villkor som föder ett 

internaliserat utanförskap (ibid:7f). När Marianne lyfter fram att det bara finns en skola där alla 

möts, kontrasteras det mot bilden av segregerade städer, där vissa skolor domineras av vita 

svenska elever och andra skolor domineras av elever utländsk bakgrund. Det fria skolvalet som 

infördes 1992 har lett till att segregering på grund av klass och ras har ökat i Stockholm skolor, 

där de populäraste skolorna domineras av vita elever med medelklassbakgrund (OSF 2014:39). 

Mot bakgrund av att skolresultaten i ”invandrartäta” skolor är sämre implicerar Marianne att en 

skola där elever från olika bakgrunder möts ger bättre förutsättningar för jämlika villkor. Att 

mötas på bussen, i affären eller på hälsocentralen lyfter Marianne också fram som något 

positivt, vilket kan tyckas basalt men har en klar poäng. I segregerade städer befolkar olika 

kroppar olika stadsdelar. I Danderyd bor vita människor som möter andra vita människor när 

de går till ICA för att handla typiskt ”svenska” matvaror. Sannolikheten är stor att de talar 

svenska med alla de möter. I norra Botkyrka bor icke-vita människor som möter andra icke-

vita människor när de går till centrum för att handla matvaror som tenderar att vara typiskt 

”icke-svenska”. Sannolikheten är stor att de talar ett annat språk än svenska med människor de 

möter. Människomassan som befolkar tunnelbanor och bussar i Stockholm ser olika ut beroende 

på vilken linje det gäller.  

Den bostadssegregering vi ser i Sverige idag har en historia som inleddes på 1960-talet, då det 

största byggnadsprojektet i Sveriges historia initierades; miljonprogrammet. Målet var att 

bygga en miljon nya bostäder för att häva bostadsbristen i det snabbt urbaniserande Sverige. 
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Flerfamiljshus byggdes i utkanten av städerna och målgruppen var arbetarklass och lägre 

medelklass. Men så kom oljekrisen under 1970-talet och industriernas tillväxt bromsades in. 

Tusentals nybyggda lägenheter stod tomma och började istället användas av migrationsverket 

som bostäder för nyanlända invandrade personer, huvudsakligen med utom-europeiskt 

ursprung. Fram till 1990-talet urskildes inte Sveriges urbana landskap för att vara segregerat 

och miljonprogram-områdena hade fortfarande en mixad befolkning. Det förändrades under 

1990-talets ekonomiska kris och den utbredda urbana segregeringen ökade, framförallt i en 

raslig19 aspekt. Miljonprograms-områdena utmärks idag av en hög andel invånare med icke-

vita kroppar eller utom-europeiskt ursprung och innerstäder och ”trädgårds-förorter” domineras 

av vita majoritetssvenskar (OSF 2014:56f). I dagens Sverige genomskär kategorierna klass och 

ras varandra. Inget av de bostadsområden som kategoriseras som marginaliserade, fattiga och 

utsatta domineras av majoritetssvenskar. Sverige anses vara ett av de mest rasligt segregerade 

länderna i västvärlden (ibid:57).  

Med detta i åtanke skall Mariannes uttalande förstås. Det är inte en obetydlig potential för 

integration att en plats saknar fysiska förutsättningar för total segregation. Här möts alla 

invånare åtminstone i lokalsamhällets grundläggande gemensamma rum; skolan, affären och 

kollektivtrafiken.  

 

Immigrationen och kommunens demografiska utmaningar 

I inledningskapitlet lyftes fram att Ragunda kommun under lång tid minskat i befolkning och 

att det skapar demografiska utmaningar i form av kompetens- och arbetskraftsbrist samt 

minskade skatteintäkter. Jag är intresserad av att undersöka hur dessa demografiska frågor 

aktualiseras i ljuset av ökad flyktingmottagning i kommunen. I relation till detta kommer frågan 

om sysselsättning, vilket är ett av de stora diskussionsämnena i fråga om integrationspolitiken 

i Sverige. Vilka möjligheter finns att kunna ta till vara på nyanländ potential?  

På integrationsenhetens hemsida står följande att läsa: 

Att ta emot flyktingar är en del i det internationella ansvar som Sverige åtagit sig genom sitt medlemskap i 

FN. Förutom en handling i solidaritet och medmänsklighet innebär kommunens flyktingmottagande att 

befolkningsminskningen hejdas och att framtida arbetskraftsbehov bättre kan tillgodoses. För att 

inflyttningen ska bli bestående krävs att nya invånares kompetens, kreativitet och arbetskraft tas till vara 

                                                        
19 Rasbegreppet ska användas som en analytisk term och innebär inte att en betraktar ras som en biologisk 
essensialistisk egenskap, utan istället erkänner att ras görs och existerar i form av de sociala konsekvenser 
kroppsliga markörer ligger till grund för (Hübinette, Hörnfeldt, Farahani, León Rosales 2012, 13ff). 
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på bästa sätt. Kommunens integrationsstrategi är ett led i detta arbete och har som övergripande mål att 

Ragunda ska vara en attraktiv plats för boende, arbete och fritid för alla människor, oavsett ursprung. 

(Ragunda Kommun. Begreppet Integration. 2017) 

Jag relaterar citatet till kommunens demografiska utmaningar med en hög försörjningskvot och 

stora kommande pensionsavgångar och tolkar det som att incitamentet att få fler nyanlända att 

vilja stanna i kommunen delvis är demografiskt förankrat. Det både bekräftas och 

problematiseras av de kommunala informanterna.  

Olof, kommunstyrelsens vice ordförande, säger att för dem som liten kommun så tror han att 

från kommunstyrelsen sida och rent politiskt så är de väldigt positiva till immigrationen. ”För 

det är ju en möjlighet för oss att öka i befolkning. Och som vi ser nu så är det ju en absolut 

nödvändighet för kompetensförsörjningen framöver här. Det är ju i stort sätt livsnödvändig”, 

säger Olof och skrattar till lite lätt. Eftersom citatet i början av kapitlet är hämtat från 

Integrationsenhetens sida på Ragunda kommuns hemsida frågar jag Olof om han anser att målet 

att få fler nyanlända att vilja stanna kvar i är förankrat i kommunen som helhet. ”Det stämmer 

med kommunledningen, både kommunstyrelsen och till största del kommunfullmäktige 

instämmer fullständigt”, säger Olof, men påpekar också att det finns andra åsikter. ”Det är klart 

att det finns avarter, även inom kommunledningen, som anser att invandringen kostar oss för 

mycket, men det är absolut ingen majoritet. Invandring behövs för att Ragunda ska leva vidare.”  

Personalen på integrationsenheten tycks däremot inte lika säkra på att målet är förankrat i 

kommunen. De önskar en tydligare gemensam målbild för vad kommunen vill och hur de ska 

samverka för att nå målet. En brist som flera lyfter fram är att integrationsenheten är fysiskt 

segregerad från kommunhuset och Petter menar att det därigenom känns som att ”kommunen 

implicerar att det är en separat fråga”. Agnes ser en brist i att inte ha gemensamma mötesplatser 

med övriga enheter på kommunen och säger ”ja men bara på kommunhuset att alla tar en halv 

tio fika, vi är ju inte med i det och då, då händer det ju nått där.” Eftersom integrationsenhetens 

kontor ligger i en annan byggnad deltar de inte vid de andra enheternas halv-tio-fika och missar 

således interaktionspotentialen. Även om de själva vet vilket syfte deras verksamhet har så vet 

de enligt Petter egentligen inte vad kommunen vill att de ska göra eftersom de inte har fått några 

tydliga direktiv tycker han. Carina tror inte att integrationsenhetens målbild genomsyrar hela 

kommunen. Hon tycker att kommunen måste ”prata mer med en mun, för det gör vi inte idag i 

kommunen”. Hon vet ibland inte riktigt vad man egentligen vill och tycker att det är svårt. ”Så 

jag känner, vi behöver verkligen sätta oss ner på alla nivåer och prata om vad vill vi egentligen, 

alltså nu måste vi gå ut enat. Så att det inte blir liksom Integration som, liksom…Vill en sak.” 
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Flera lyfter fram den kommunalt framtagna integrationsstrategin som ska fungera som ett 

styrdokument i hela kommunen och uttrycker en oro över att det inte betraktas som ett levande 

dokument som implementeras i de olika verksamheterna. Marianne påpekar att kommunen har 

fått väldigt mycket pengar för mottagandet av nyanlända och tror inte att det ekonomiska har 

varit den stora utmaningen, utan snarare sättet att betrakta det som en belastning. Hösten 2015, 

när det kom många nyanlända till kommunen, upplevde hon att kommunen drogs med i 

retoriken kring samhällsbelastning. 

Det som jag har blivit personligt ledsen över då, det är att man har dragits med i språkbruket, och man 

pratade då om flyktinginvandringen till kommunen då, alltså flyktingmottagande och asylsökande, just om 

hur det belastar verksamheterna. Hur det är, t ex si och så många kommer till skolan och det är en stor 

utmaning. Istället för att då kanske uttrycka det som ”YES! Vi kommer att behöva anställa 10 nya lärare! 

Och det tycker jag att man tyvärr, alltså det spelar jättemycket roll för hur folk i gemen ska uppfatta det. 

(Marianne) 

Enligt Marianne är den största bristen idag samordningen i kommunen, ”så att vi alla kan ställa 

oss upp och säga att vi vill det här och att vi liksom har en gemensam målbild allihopa och att 

vi jobbar efter det.”  

Carina berättar att kommunen för första gången på många år ökade befolkningen 2016 och 

påpekar att ”det var ju bara tack vare att människor kom hit och stannade kvar. Och det var ju 

människor från andra delar av världen än Sverige som kom hit.” Enligt Carina är det en del 

hemvändare som flyttar tillbaka eftersom de har anknytning till kommunen, men att det är 

ovanligt med annan inflyttning från andra delar av Sverige. ”Så att, jag tror hela liksom, att vi 

ska bli fler, det BYGGER på våra nyanlända. Och det var ju det som hände i fjol då när vi ökade 

befolkningen”, säger Carina bestämt. Olof, vice ordförande i kommunstyrelsen, har samma 

inställning och säger ”folkökningen beror på nyanlända, det är nästan odiskutabelt”. Han 

berättar att många av bygdens ungdomar flyttar till Östersund för att studera och sen ofta blir 

kvar där och ”då är det naturligtvis värdefullt att det kommer nya som bosätter sig här, och det 

man hoppas det är ju att man, att vi lyckas få dem att etablera sig här och bli kvar.” Olof påpekar 

att kommunen står inför stora pensionsavgångar och att det finns ett behov av kompetens. 

Carina belyser att arbetstillfällen är få, men är hoppfull inför framtida pensionsavgångar. 

Nackdelen är ju jobben. Skulle behöva mer arbetstillfällen, jag känner vi skulle behöva en teko-industri 

här. Jamen, det är så många som är duktiga på att sy liksom! Vi skulle behöva någon mer så här 

monteringsjobb, jag menar mer utav arbetstillfällen. Och även kanske mer kvalificerade arbetstillfällen. 

Men vi har ju alltså, inom kommunen jättestora pensionsavgångar, så bara vi behöver ju kunna få in de här 

människorna. Vaktmästare, undersköterskor, lärare, förskollärare. Vi har jättestora pensionsavgångar och 
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det har även industrin i Bispgården. Så att…det är ju… För våran personalförsörjning så behöver vi ju 

människor som bosätter sig här. (Carina) 

Enligt statistik från Kolada, kommun- och landstingsdatabasen, är 30% av Ragunda kommuns 

anställda över 55 år (Kolada. Om kommunen. 2018). Statistiskt sett så kommer 360 

kommuninvånare att passera pensionsåldern inom de närmsta 5 åren och det är rimligt att det 

kommer att frigöra arbeten för nya kommuninvånare. 

Det demografiska problemet är inte bara en glesbygdsfråga, faktum är att hela Sverige står inför 

en demografisk förändring som skapar stora utmaningar för den svenska välfärden. Jesper 

Strömbäck beskriver problemet som består i att medellivslängden ökar samtidigt som andelen 

befolkning i arbetsför ålder minskar, vilket underminerar finansieringen av välfärden via 

skattemedel (Strömbäck 2015:65). Den demografiska försörjningskvoten, ett index som visar 

hur många personer utanför arbetsför ålder som ska försörjas via skattemedel, är i Sverige 75, 

men år 2060 beräknas den vara 92 (SCB. Försörjningskvot. 2018). Ju högre försörjningskvot, 

desto svårare att finansiera välfärden. Om utmaningen är stor på den nationella nivån så är den 

än större för glesbygdskommuner, där den fortgående urbaniseringen leder till att befolkningen 

krymper och då framförallt den yngre delen av befolkningen (Strömbäck 2015:65f). Invandring 

är en del av lösningen på det demografiska problemet eftersom majoriteten av de som invandrar 

till Sverige är 15–34 år vilket föryngrar Sveriges befolkning och ökar andelen i arbetsför ålder 

(ibid:50f och 67). Givetvis räcker det inte med att höja antalet personer i arbetsför ålder, dessa 

personer måste även så småningom in i sysselsättning.  

Agnes tror att det kan vara betydelsefullt att belysa behovet av kompetensförsörjning för att 

folk ska förstå att det är viktigt att få nyanlända att stanna här. Men hon lyfter fram en annan 

aspekt av mottagandet som hon menar inte får vara en demografiskt förankrad fråga.   

Samtidigt så tycker också jag att det är viktigt att det finns en solidarisk tanke, eller en känsla hos folk 

generellt att, det är ju inte bara för att vi behöver dem som folk, för att de ska få komma hit, utan det är 

också för att vi måste visa solidaritet. […] Nu är det så att det är en glesbygd som behöver ha inflyttning, 

men det är inte enda anledningen till varför vi ska säga, eller känna att vi vill ha hit folk tycker jag. Utan 

det är viktigt med den här solidariska känslan också. För den dagen vi inte behöver ha folk, är det då inte 

intressant att ta hit någon? Så jag tycker att det är viktigt att ha med det argumentet hela tiden när man 

pratar om att vi ska ha hit folk. (Agnes) 

Även Petter vill i sammanhanget tydliggöra motiven för mottagande av flyktingar. ”Utifrån 

motivet att mottagandet görs av solidaritet tycker jag att det är problematiskt att samtidigt ställa 

ett försörjningskrav.” Han menar att ett solidariskt mottagande handlar om att Sverige/Ragunda 

tar emot flyktingar utifrån deras behov, medvetna om att det ökar belastningen på 
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samhällssystemet och att det ska ingå i kalkylen. Han säger att behovet av framtida kompetens-

försörjningen är stort och att utmaningen ligger i att matcha kompetens till den efterfrågan som 

finns när tillgången till vidareutbildningar och valideringsmöjligheter är begränsat.  

Eftersom nyanlända ofta kommer till Ragunda kommun av andra anledningar än att de sökt ett specifikt 

jobb här så är det en stor utmaning att skapa snabba, adekvata och effektiva vägar in på arbetsmarknaden. 

Med utgångspunkt i att en nyanländ betraktas som sådan under sina tre första år och har 

etableringsersättning under två av dessa så är också tiden knapp för att hinna tillskansa sig en kompetens 

som också bidrar till en varaktig anställning i kommunen. […] På lång sikt och med rätt tillvägagångssätt 

kan vi dock se till att matcha framtidens arbetskraft mot arbetsmarknadens kommande förutsättningar. 

(Petter) 

Förutsättningarna på kommunens arbetsmarknad och synen på sysselsättning kommer att 

utvecklas vidare i kapitel sex. 

 

Sammanfattning 

Särskiljande drag som lyfts fram som unika i denna kommun är att integrationsenheten har en 

väldigt nära personkännedom och har möjlighet att ge varje individ ett personligt bemötande. 

Informanterna från integrationsenheten menar att kommunens litenhet möjliggör för dem att 

göra ”det lilla extra” som egentligen ligger utanför deras uppdrag, men som uppskattas av 

många nyanlända. De lokala förutsättningar som lyfts fram som positiva aspekter i förhållande 

till integration är att samhället är lätt överblickbart och att personal och nyanlända möter 

varandra i vardagen vilket skapar möjlighet att ”fånga upp” individer både om det går bra och 

dåligt. Vidare uttrycks att det saknas förutsättningar för total segregation i kommunen, eftersom 

alla invånare möts i samma skola, samma affärer och samma kollektivtrafik.  

Från kommunstyrelsens sida betraktas immigration som en möjlighet att öka befolkningen och 

stävja demografiska utmaningar som kompetens- och personalförsörjning enligt vice 

ordförande i kommunstyrelsen. Dock tycks inte integrationsenhetens personal lika övertygade 

om att detta är ett mål som är förankrat inom kommunen. De önskar tydligare direktiv och en 

gemensam målbild för immigration och integration som genomsyrar hela kommunen. 

Samtidigt lyfter ett par informanter fram att mottagande av nyanlända inte enbart får betraktas 

som en demografiskt förankrad fråga, eftersom det i första hand ska göras utifrån ett 

solidaritetsperspektiv i enlighet med Sveriges åtagande att ta emot människor i behov av asyl.  

I det nästkommande kapitlet diskuteras integration ur två olika perspektiv, vilket rör samhällets 

institutionella etableringsinsatser och individernas egna strategier.   
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KAPITEL 6 

TVÅ PERSPEKTIV PÅ INTEGRATION 

 

Den institutionella integrationen 

När en asylsökande som fått uppehållstillstånd bosätter sig i en kommun har kommunen ansvar 

för etableringsprocessen för individen. Det är arbetsförmedlingen som ansvarar för att 

samordna etableringsinsatser och upprätta individuella etableringsplaner för nyanlända, medan 

kommunen ansvarar för att tillhandahålla SFI, samhällsorientering och vuxenutbildning 

(SKL:44). Individer som följer sin etableringsplan har rätt till etableringsersättning i 24 

månader, vilket beslutas av arbetsförmedlingen och betalas ut av försäkringskassan. Jag har valt 

att kalla etableringsinsatserna som tillhandahålls av samhället för den institutionella 

integrationen. Med begreppet menar jag att det utgår från en färdigbestämd mall som följs på 

ett nationellt plan samt att det sker inom ”klassrummets” ramar under ledning av lärare och 

handledare. Hur upplever informanterna, såväl tjänstemän som invandrade personer, att 

etableringsinsatserna fungerar? Hur ser möjligheterna och framtidsutsikterna på 

arbetsmarknaden ut i kommunen?  

 

SFI och samhällsorientering 

Lärarna på SFI får mycket beröm från informanterna som säger att lärarna är snälla och bra. 

Ibrahim, som nu har gått på SFI i tre månader säger ”Jag älskar min lärarinna, ja, jag älskar 

henne jättemycket. Hon [är] intelligent och hon har vitt hjärta20 [skratt], jag tror det. Och vi 

skojar jättemycket med varandra. Jag tror det, alla lärare i SFI, de är snälla”. Wael berättar att 

lärarna inte bara lär eleverna svenska, utan även hjälper till att förklara saker på rasterna, till 

exempel hur man betalar räkningar, hur man ska börja med körkortet eller var man ska beställa 

en bok. Akberet uttrycker att lärarna gav henne en jättebra väg för hur hon skulle kunna lära sig 

svenska snabbare. Joram och Sayid menar att även om de tycker bra om lärarna anser de att det 

finns brister i undervisningen. Ett problem är att klasserna är för stora, ett annat att nivå C och 

D är mixade i en och samma klass och ett tredje att eleverna blir uppflyttade i nivå för tidigt. 

Nahrin är den enda som uttrycker att hon inte alls tycker om SFI. Hon tycker att de borde ha 

                                                        
20 ”Vitt hjärta” är ett vanligt uttryck på arabiska som på svenska betyder ”godhjärtad” med innebörder som snäll, 
generös omtänksam och välvillig 
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fler lärare och hon kritiserar starkt att nivå C och D är en gemensam klass. Tarek, som anser att 

både lärarna och utrustningen på SFI är bra påpekar att man måste jobba hårt om man vill lära 

sig något. Han berättar att några klagar på att det inte finns moderna laptops eller annan 

utrustning, men han bryr sig inte om det, man måste jobba själv, säger han. ”The teacher can 

not, she tries to speak Swedish with us as much as she can and explain the verbs and the sentence 

but you need to work. One or two or three hours is not enough to learn Swedish, you need to 

work, work, study, study, study.”21 På SFI-lektionerna brukar de förstå allt som lärarna ger dem, 

säger Ali, men poängterar därefter vad han anser vara problemet. När de går ut från SFI 

använder de inte språket eftersom det inte finns någon att använda det med och då glömmer 

man bort det. ”Svenska vänner träffar man inte varje dag.” 

Det Tarek och Ali uttrycker knyter an till vad många av de kommunala informanterna 

framhäver som ett stort problem; att undervisningstimmarna är för få och att tillfällen att öva 

språk i vardagen saknas. ”Alltså allt för många har allt för länge bara haft 15 timmar och 

ingenting annat. Och det funkar ju liksom inte”, säger Marianne som inte tycker att man kan 

skylla på SFI, utan anser att felet ligger i etableringsplanen som helhet.  

Att tro att någon ska lära sig svenska, komma in i det svenska samhället genom att läsa svenska 15 timmar 

i veckan i en skolklass där alla, ingen annan pratar svenska, alltså det är bara dömt att misslyckas. Utan 

man måste ju ha nån att kommunicera med på eftermiddagar, på kvällar, på helger och så vidare och då 

måste vi liksom hjälpas åt allihopa. Och det har vi väl egentligen misslyckats med totalt, både här och på 

annat håll. (Marianne) 

Marianne berättar att tiden för SFI-undervisningen måste anpassas efter busstiderna och att det 

varierat mellan att vara halvdagar fem dagar i veckan, eller som nu, heldagar tre dagar i veckan. 

”Och då är det halv nio till tre och halv nio till tre är ju ingen full arbetsdag. Det är alltså fem 

timmar tre gånger i veckan.” Hon påpekar att etableringsplanen ska vara 40 timmar i veckan 

och för att nå målet på så kort tid så skulle de nyanlända behöva utnyttja varenda minut av dessa 

40 timmar. Marianne befarar också att man kan vänja sig vid de korta dagarna och att det blir 

en svår omställning vid framtida jobb. ”Så rent pedagogiskt så kan jag tycka att man gör sig en 

liten, man gör dem en björntjänst genom att det blir för slappt första tiden.” 

Inte heller Carina tycker att etableringsplanen är tillräcklig och hon anser att det borde vara 40 

timmar i veckan med mer av framförallt svenska och samhällsinformation. Hon tycker också 

                                                        
21 ”Läraren kan inte, hon försöker prata svenska med oss så mycket hon kan och förklara verben och 
meningarna, men du måste jobba själv. En eller två eller tre timmar är inte tillräckligt för att lära sig svenska, du 
måste jobba, jobba, studera, studera, studera.” (Tarek) 
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att man måste ställa lite mer krav på de som går SFI vad gäller närvaro, för enligt henne kan 

någon vara borta och ändå erhålla etableringsersättning. ”Ja, alltså det finns ingen sån här 

frånvarokontroll. Och har man då bara femton timmar och så är man borta i två veckor, då har 

du förlorat trettio timmar svenska liksom.” Carina befarar att det gör så att folk bryr sig mindre 

eftersom de får sina pengar i alla fall och tycker att det behövs hårdare kontroll. Inte bara för 

att öka incitamenten att närvara, utan också för att motverka fientliga synsätt från andra grupper 

som kan uppleva att systemet är orättvist.   

Så att, jag tycker det har varit dålig uppföljning och jag vet inte om det beror på en hög arbetsbelastning på 

myndigheten, men det är sånt där som retar människor. Vi måste liksom komma till rätta med allt sånt där 

som också retar upp och rasism får gro tack vare att vi har system som är lite konstiga, som inte ställer krav. 

För det blir rasism utav det. Man tar så här konstiga beslut liksom, som en grupp får, men den svenska 

gruppen får inte det liksom och då… Ja, det blir inte bra. (Carina) 

Carina ger uttryck för att för låga krav på deltagande och utveckling kan bidra till att 

populistiska och rasistiska strömningar kan uppleva sig få stöd för sina åsikter, ex att 

”invandrare” utnyttjar det svenska systemet. Enligt Jan-Werner Müller är populism en särskild 

moralisk föreställning om politik som etablerar ett tillstånd där det ”verkliga” folket ställs mot 

eliten. Populister är alltid kritiska mot eliten (oftast rådande makthavare och etablerad media) 

samt är alltid antipluralistiska så till vida att de hävdar att de är de enda som kan representera 

folket (Müller 2016:19ff). Müller menar att populism inte nödvändigtvis måste vara 

nationalistisk, även om höger-populister ofta marginaliserad etniska minoritetsgrupper. Det 

mest centrala är distinktionen mellan det ”moraliskt rena” folket och deras ”omoraliska” 

motståndare (ibid:25). Bristande kontroll och närvarokrav vid etableringsinsatser möjliggör att 

individer kan få etableringsstöd trots att de inte fullföljer sitt åtagande att delta i 

etableringsinsatserna. I ett populistiskt perspektiv kan dessa individer betraktas omoraliska och 

skulden läggas på eliten som möjliggör att etableringsinsatserna kan ”utnyttjas” av omoraliska 

individer. För att motverka växande rasism, menar Carina att man måste öka närvarokraven på 

individer i etableringsinsatserna.  

Lektioner i samhällsorientering är en del av etableringsplanen för nyanlända vuxna personer 

för att lära sig mer om det svenska samhället, kultur och traditioner. När jag frågar om 

samhällsorienteringen säger Marianne uppriktigt att de inte uppfyller den enligt de direktiv som 

finns. ”Framförallt så ska det ju vara på personens modersmål, eller på ett språk som man 

behärskar.” Marianne berättar att SO-läraren nu har en person som språkstöd, men att alla som 

tidigare gått samhällsorientering inte alltid har haft språkstöd i undervisningen. ”Och de som 

har, kanske bara har då väldigt udda språk, det är ju jättesvårt att få till. Och sen så ska ju då, 
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det ska ju också erbjudas då inom ett år från det att man kom. Och det kan jag tänka mig att det 

funkar nu, det funkade ju inte då för några år sedan.” Efter ett besök på en lektion i 

samhällsorientering framstod den språkliga problematiken i ämnet klart och tydligt för mig, 

vilket framgår i mina observationsanteckningar.  

Klassen jag besökte bestod av runt 25 personer med minst fem olika språk. Några förstod lite svenska, 

andra förstod lite engelska och min uppfattning var att majoriteten av klassen hade ännu inte lärt sig så 

mycket svenska. Just den här dagen fanns ingen tolk med under lektionen, vilket jag förstod berodde på en 

brist i planeringen, men inte heller helt ovanligt. Läraren tog viss del av informationen på svenska och andra 

delar på engelska och då och då bad hen de som hade förstått informationen att översätta till sina 

bordsgrannar med vilka de delade modersmål. Samma procedur upprepade sig när en barnmorska kom på 

besök för att ha det enda obligatoriska besöket med information om sexuell hälsa, kroppsliga rättigheter, 

aborträtt och preventivmedel. Viktiga ämnen, som av vissa kan betraktas känsliga eller genanta att tala om. 

De som förstått delar av informationen på svenska eller engelska fick i uppdrag att översätta till sina 

bordsgrannar och jag fick känslan av att viktiga detaljer kunde försvinna i översättningen. Det är lätt att 

skapa förvirring och missförstånd i en situation där halva informationen är på svenska, andra halvan på 

engelska och sen översatt av dem som förstått hälften av hälften till ett tredje språk. (Observation 171104) 

Barnmorskan blir uppenbart obekväm över att det saknas tolk den här dagen och hon blir 

förvirrad kring hur hon ska förmedla informationen. Hon börjar på svenska och tar sedan vissa 

delar på engelska. När hon märker att många inte förstår upprepar hon information genom att 

tala mycket långsamt och med tydlig artikulation. Som om ordens betydelse då skulle förefalla 

självklarare. Efter ett tag har barnmorskan och läraren övergått till att nästan enbart tala 

engelska. En man som talar arabiska och förstår lite svenska, men ingen engelska blir tillslut 

uppgiven. Han utbrister att han vill förstå vad de talar om och om de åtminstone talar svenska 

så har han en möjlighet att förstå i alla fall lite, nu när det saknas tolk i rummet. Jag tolkar hans 

uppgivenhet som att han upplever att ledarna inte respekterar dem som inte talar engelska och 

att det är bortslösad tid att sitta här i klassrummet när han inte kan förstå informationen. Läraren 

lugnar honom och säger att de ska upprepa informationen när tolken är tillbaka nästa lektion. 

Barnmorskan talar sedan om jämställdhet och läraren skriver ordet på tavlan. Jag noterar att 

mannen bredvid mig tar upp sin mobil, öppnar Google translate och översätter ordet 

jämställdhet till dari.  

Min reflexion efter observationen var att det pedagogiska upplägget skulle kunna förbättras för 

att överbrygga språkhinder, lika väl med tolk som i händelse att tolk saknas. En enkel 

PowerPoint med många talande bilder och viktig information översatt till olika språk skulle 

vara till god hjälp. Det är verktyg som skulle kunna tas fram nationellt för att användas på lokal 

nivå, för att skapa jämlikare villkor för att kunna ta till sig samhällsorienteringens information.  
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Praktikplats, språk och kompetens 

Arbetspraktik är för de flesta nyanlända det första steget in på arbetsmarknaden och det ingår i 

de individuella etableringsplanerna som upprättas av arbetsförmedlingen i samråd med den 

nyanlända. De flesta informanterna har goda erfarenheter av sina praktikplatser och lyfter 

särskilt fram att det är den bästa möjligheten för att utveckla språket.  

Både Wael och Ali menar att den svenska de kan tala nu lärde de sig främst på sina 

praktikplatser. Där pratar man med kollegor och de rättar en om man säger fel. Även Akberet 

har erfarenheten av att kollegor hjälper till att utveckla språket. På lunchrasterna på hennes 

första praktikplats pratade kollegorna svenska med henne. Hon sa till dem att hon inte pratade 

så mycket svenska, men de fortsatte ändå prata med henne under luncherna. Hon lyssnade på 

dem, tränade språket och de rättade henne om hon sa något fel. Ali påpekar att när man träffar 

någon som inte kan tala ens modersmål blir man tvungen att använda svenska för att första 

varandra. För honom har praktikarbetet varit den mest användbara kontaktytan för muntlig 

kommunikation på svenska. Hans påstående kan verka uppenbart, att språkutveckling kräver 

svensktalande samtalspartners, men det belyser något centralt. På ett arbete befinner man sig i 

en miljö där samtalen föds ur praktiska arbetsuppgifter, man måste lära sig yrkestermer och, 

som Ali uttrycker det, ”tvinga sig” att kommunicera på det språk som förstås av kollegorna. 

Under mötet med chefen på arbetsförmedlingen hade chefen enligt Ali uttryckt att ”ni måste 

lära er att tala svenska”. Men Ali menar att han först måste arbeta med svenskar för att lära sig 

tala, därför att han måste ha någon att tala svenska med. Det tycks vara något av en ond cirkel 

där språkutveckling och arbete hänger samman, men går om varandra. ”Lär er svenska först, 

sen kommer arbete”, anser chefen på arbetsförmedlingen. Men svenskan lärs bäst genom arbete 

och utan arbete sker en långsammare språkutveckling anser informanterna.  

Tarek är inte mycket för att vänta på att saker ska hända, han säger att han är en personlighet 

som jobbar själv för att hitta ett socialt nätverk. Istället för att vänta på att arbetsförmedlingen 

skulle hitta en praktikplats till honom gick han helt sonika till arbetsplatsen som motsvarar hans 

yrkesutbildning och sa ”Hello, can I volunteer here? I don’t need any money, just let me know 

how the system is working, because it is different systems in Syria and Sweden.22” På 

arbetsplatsen välkomnade de honom och han är där några dagar i veckan efter SFI-lektionerna. 

Tarek är övertygad om att detta kommer att spara honom tid när slutligen hans certifikat för 

yrkesvalideringen är färdigbehandlade. På arbetsplatsen tar han tillfället i akt och övar på 

                                                        
22 ”Hej, kan jag volontära här? Jag behöver inga pengar, låt mig bara lära mig hur systemet fungerar här, för det 
är olika system i Syrien och Sverige.” (Tarek) 
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svenska språket och har bett sina kollegor att de bara ska tala svenska. Han försöker sitt bästa 

med språket och kollegorna har överseende när det blir fel, exempelvis svårigheterna med K-

ljudet i ordet kök. ”K-ök or TJ-ök…you know it’s a bad word and a good word. But they excuse 

me, they know I try my best”,23 säger han och skrattar.  

Ibrahim är den enda som uttrycker direkt missnöje över den första praktikplats han erbjöds via 

arbetsförmedlingen. Först var han positiv eftersom han ville jobba, men när hans handläggare 

berättade att praktiken var på ICA blev han besviken. 

Vad kan jag göra på ICA? Jag kan laga mat, jag kan göra jättefina saker. Men jag kan inte ’ta den, put 

[ställa] där’, det är inte mitt jobb. Jag kan inte göra det. Han [handläggaren] sa ’det är bättre’… Okej, jag 

sa, okej, jag ska prova en dag. Den här tiden jag kan inte prata svenska, jag hade inte börjat med SFI, kanske 

två dagar efter jag skulle börja med SFI. (Ibrahim) 

Ibrahim berättar att han provade en dag på ICA, men han tyckte att det var ett stort problem att 

han inte förstod språket och blev ledsen över det. Han sa till chefen att han måste studera språket 

först och tackade nej till praktikplatsen. ”Därför jag tror att språket är nyckeln till landet”, säger 

Ibrahim. Ibrahim ger uttryck för två problem i detta sammanhang. För det första tyckte han inte 

att praktikplatsen matchade hans yrkeskompetens. Att organisera saker i en butik var inte ”hans 

jobb” enligt hans uppfattning. Att han säger att han kan göra ”jättefina saker” kan tolkas som 

att han tycker att butiksjobb på ICA är under hans kompetensnivå. Det andra problemet han ger 

uttryck för är språkbristen. Ibrahim hade ännu inte börjat SFI när han erbjöds praktikplatsen 

och saknade svenska språket, vilket gjorde att han inte kunde kommunicera med sina kollegor. 

Det var detta språkliga problem han uppgav som anledning när han tackade nej till 

praktikplatsen. På detta sätt skiljer sig Ibrahims uppfattning om språk och praktik från de övriga 

informanterna, som uttryckte att praktiken var ett medel för att öva svenska. Med tanke på det 

första problemet är det dock sannolikt att språk-bristen fick större betydelse på grund av att 

praktikplatsen inte motsvarade hans förväntningar om att få använda sin personliga kompetens.  

Carina reflekterar över samma typ av praktikplats som Ibrahim, men från ett annat perspektiv.  

För jag menar om du står bara och plockar varor någonstans eller, och du kanske inte pratar mycket svenska 

den dagen. Ja, du lär dig kanske hur havregrynspåsen ser ut, för den har du stått och [skratt]. Men det skulle 

ju vara ännu mer fokus på ja, yrkessvenska. Så att den [etableringsinsatser] funkar ju inte tillräckligt bra. 

(Carina) 

                                                        
23 ”K-ök eller TJ-ök… Du vet att det är ett fult ord och ett fint ord. Men de ursäktar mig, de vet att jag försöker 
mitt bästa.” (Tarek) 
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Det inte räcker med en praktikplats, den behöver också leda till språkutveckling och bra 

praktikplatser är ställen där man får träna sitt språk, enligt Carina. Efter att etableringsperioden 

är slut är syftet att etableringsinsatserna ska ha bidragit till ökade möjligheter till varaktig 

sysselsättning. Sysselsättningen villkoras i sin tur av arbetsmarknadsläget i kommunen.  

 

Arbetsmarknaden. ”It’s limited here in Hammarstrand.” 

Faktumet att vi är en glesbygdskommun med ett begränsat befolkningsunderlag och en begränsad 

arbetsmarknad är dock svårt att förbise. Det är helt klart en utmaning att vara en attraktiv boplats även efter 

etableringsperioden är slut. (Petter) 

Ett återkommande tema i informanternas reflektioner om negativa aspekter av Ragunda 

kommun är att arbetsmarknaden upplevs begränsad. Denna problematik lyfts fram av både 

personal på Integrationsenheten och invandrade personer och det gäller såväl praktiktillfällen 

som långsiktigt arbete. Flera av de kommunala informanterna har lyft fram att framtida 

pensionsavgångar som både utmaningar och lösningar. Men givetvis handlar det inte bara om 

att arbetstillfällen frigörs, det handlar även om att matcha kompetens, utbildning och språk; att 

vara anställningsbar.  

Sen tror jag att säga att människor på två år ska vara ute i arbetslivet och vara självförsörjande, det är nästan 

mission impossible. Inte för alla, men för vissa. Därför att, jamen det har ju visat sig att, jamen åtta år har 

det egentligen tagit, så hur ska man kunna göra det på två år. Om man hade sagt fyra då åtminstone, att man 

hade mer tid på sig. För det som man märker, alltså det som alla pratar om. ’Ja de går en vårdutbildning, 

och så kommer de ut men de kan ingen svenska.’ Alltså de är inte anställningsbara efter två år, eller efter 

att de har gått sin undersköterskautbildning. De kan inte tillräckligt med svenska, det blir mycket 

missuppfattningar och ja, fel. (Carina)  

Carina påpekar också att det inte är konstigt att språket inte är flytande på två år och jämför 

med att hon själv aldrig skulle kunna lära sig Tigrinja på två år och bli anställningsbar i Eritrea. 

Carina framhåller att det statistiskt sett tar åtta år för invandrade personer att etablera sig på 

arbetsmarknaden och kallar etableringsfasen på två år för ”mission impossible”. Hennes 

påstående, som kan uppfattas pessimistiskt, har trots allt grund i statistiken. Enligt statistiska 

undersökningar tar det 7–8 år innan hälften av de som kommit till Sverige som flyktingar har 

jobb (Strömbäck 2016:94). 7–8 år är lång tid, men det går att sätta i perspektiv till att det för 

inrikesfödda tar 12 år att gå igenom grundskola och gymnasium, samt att den genomsnittliga 

etableringsåldern på arbetsmarknaden i Sverige är 27 år (ibid:64). Arbetsför ålder räknas börja 

vid 20 år, så man skulle kunna påstå att det är en lång etableringstid på arbetsmarknaden även 

för inrikesfödda. 
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Att matcha kompetens och arbetskraftsbehov kan vara nog så svårt i större kommuner med en 

bredare arbetsmarknad. I Sverige är det stor skillnad i sysselsättningsgrad mellan inrikesfödda 

respektive utrikesfödda invånare. Sysselsättningen bland inrikesfödda svenskar ligger på 79%, 

medan den för utrikesfödda ligger på 64%. Arbetslösheten för inrikesfödda är 6%, medan den 

för utrikesfödda är 16%. Utbildningsnivån bland utrikesfödda spelar mycket stor roll för 

sysselsättningsgraden, då 78% av utrikesfödda med minst eftergymnasial utbildning har 

sysselsättning, i jämförelse med 35% av dem med endast förgymnasial utbildningsbakgrund 

(Strömbäck 2016:89f). Statistik från 2015 visar att andelen nyanlända i Ragunda kommun med 

förgymnasial utbildning var 47%, andelen med gymnasial utbildning var 33% och andelen med 

eftergymnasial- eller forskarutbildning var 20% (Kolada. Nyckeltal för integration. 2018).  

Av de invandrade informanterna är det i nuläget tre som har arbete, en som är sjukskriven och 

sex personer som befinner sig i etableringsfasen. De fyra förstnämnda är föga oväntat även de 

som har tillbringat längst tid i kommunen. Flertalet av de invandrade informanterna upplever 

att arbetsmöjligheterna är begränsade i kommunen. Sayid fick själv jobb nästan direkt efter 

etableringsfasen, men han berättar att det är många invandrade personer som inte får jobb i 

kommunen. Han påpekar att en vän till honom nyligen flyttade härifrån till södra Sverige för 

att få jobb. ”Han får inte jobb här, hans sökte till jobb, men han hittade inte jobb här. […] Om 

han inte får jobb han ska [måste] flytta.” Han berättar vidare att flera andra bekanta har fått jobb 

när de har flyttat härifrån till en annan plats. ”Alla de, när de flyttar de får jobb, de har fått 

jobb”, konstaterar Sayid krasst. Ali, som befinner sig i etableringsfasen, påstår att folk har sagt 

honom att det borde finnas mer jobb i norra Sverige eftersom det finns färre människor här, 

men han menar att det är precis tvärtom. ”Varför flyttar folk härifrån? Det finns inget jobb, 

ingen fabrik, ingenting som gör så att man ska sitta och jobba eller att kämpa här. Så att alla 

springer till södra Sverige.” Tarek, som också upplever arbetsmarknaden begränsad tror också 

att det leder till att många flyttar härifrån. ”It’s limited here in Hammarstrand, it’s limited. This 

is why people move to Sollefteå or Östersund or the biggest cities. They believe they have a 

good opportunity for work in big cities more than here.”24 

Sayid frågar retoriskt om inte kommunen är i behov av att folk stannar kvar här, eller om de 

inte vill att de stannar. Ibland känner han att om kommunen verkligen vill hjälpa invandrade 

personer så måste de hjälpa dem att få jobb, ”eftersom syrier tycker om mycket jobb, de tycker 

                                                        
24 ”Den är begränsad [arbetsmarknaden] i Hammarstrand, den är begränsad. Det är därför folk flyttar till 
Sollefteå eller Östersund eller de största städerna. De tror att de har större möjligheter för arbete i större städer än 
här.” (Tarek) 
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inte om att sitta hemma”. Påståendet bekräftas av Ibrahim som säger att det är en skam för 

honom att sitta hemma och få pengar av försäkringskassan. Han vill inte ha pengarna, han vill 

jobba. Tarek vill inte heller sitta och vänta och få pengar, han vill ”bli använd”, som han 

uttrycker det. Han tycker att det svenska systemet ska använda de personer som inte arbetar och 

betala lön istället för socialbidrag.  

Ovanstående utsagor berör individernas habitus, vilket skall förstås som inkorporerade vanor 

och beteenden som påverkar hur individer hanterar och upplever vardagen.  När Sayid säger att 

”syrier gillar att jobba mycket” ger han uttryck för att det skulle vara ett slags etno-kulturellt 

habitus att vilja arbeta. Att besvara en fråga som rör arbetsmarknaden i kommunen generellt 

men att belysa sin egen och den egna gruppens vilja att arbeta kan tolkas som ett utslag av 

strategiska sammanflätningar. Enligt Oscar Pripp innebär det att individen i fråga framhäver 

positivt värderade motbilder till dominerande negativa representationer i sina enskilda och 

kollektiva självpresentationer (Pripp 2011:69). Pripps begrepp den tredje närvarande och 

omslutning är relevanta i sammanhanget för att beskriva hur individers uttalanden kan påverkas 

av det omgivande samhällets mediarepresentationer av sociala grupper. Pripp menar att vissa 

sociala grupper flitigare synliggörs i media och forskning än andra, vilket exempelvis gäller 

immigranter. Man kan tala om gruppen som en ”markerad” grupp, alltså en grupp som inte 

tillhör den ”omarkerade” normen eller majoritetsbefolkningen och därför lyfts ur och 

synliggörs. Om mediarepresentationer och budskap om markerade grupper får stor spridning 

ökar det nödvändigheten för det markerade grupperna att själva förhålla sig till de kollektiva 

egenskaper som tillskrivs dem. Pripp kallar denna process för omslutning. Andras uppfattningar 

av (imaginära eller verkliga) kollektiva grupper omsluter individen och skapar en fond som 

individen relaterar till eller kontrasterar sig mot i sin självpresentation i mötet med andra. Enligt 

Pripp kan denna omslutningsprocess göra så att intervjusvar är en kommentar till omslutande 

tillskrivningar och liknar det vid att det finns en osynlig tredje närvarande vilken informanten 

besvarar (ibid:68f). I detta fall tolkar jag det som att den ”tredje närvarande” är en diskurs som 

gör gällande att invandrade personer inte skulle vilja arbeta, varför det finns ett stort behov hos 

informanterna att framhäva en motbild till detta, både som individer och kollektiv.  

Joram har en annan synpunkt som relaterar till arbetsmarknaden i kommunen. Han lyfter fram 

ett exempel med ett par vänner till honom som båda är högutbildade inom ett yrke för vilket 

det finns mycket små möjligheter att få arbete inom i kommunen. Joram anser att om man inser 

att en person har potential på en annan plats så borde den personen flyttas dit från början.  
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If there is no opportunity, what they will do? Of course, they will move. So, from beginning, why you are 

[loosing] their time? Move them to the place which could figure out potential for both of them.25 (Joram) 

I sitt uttalande ger Joram uttryck för att individers kompetens behöver matchas med platsens 

arbetsmarknad för att ha potential att utnyttjas. Detta rör Bourdieus begrepp kulturellt kapital 

och dess underkategori institutionaliserat kapital, vilket gäller utbildning och examensbevis26. 

För att det institutionaliserade kapitalet ska kunna erkännas värde behöver det befinna sig i ett 

fält där kapitalet kan förstås och omsättas. Där det institutionaliserade kapitalet erkänns 

möjliggör det högstatusarbete vilket i sin tur omsätter tillgången till ekonomiskt kapital 

(Petterson, Wolanik Boström, Öhlander 2017:137f). Enligt Joram ska individer vars kompetens 

inte kan utnyttjas på den lokala arbetsmarknaden inte behöva slösa bort sin tid på platsen, utan 

borde redan från början få en anvisning till en plats där deras kulturella kapital erkänns. Bilden 

av Sverige är att det är en nation som är solidarisk och jämlik. Verkligheten är dock inte lika 

positiv. En EU-rapport från 2008 visar att Sverige är ett av tre länder i EU där utlandsfödda 

löper störst risk att vara fattiga och socialt exkluderade, och en rapport från regeringskansliet 

visar att Sverige är ett av tre OECD-länder där högutbildade invandrade personer löper störst 

risk för att bli arbetslösa eller få ett låglöneyrke som inte motsvarar deras kompetens (Hübinette, 

Hörnfeldt, Farahani, Rosales 2012:18f). 

Viljan att hitta arbete är hos flertalet informanter mycket stark, men det tycks inte räcka för att 

komma i sysselsättning. Sayids fru Amena är för närvarande arbetssökande och hon berättar att 

när hon går till arbetsförmedlingen för att söka jobb säger handläggaren alltid ”vänta, jag kan 

inte hjälpa dig nu. Det finns inte jobb just nu, kan du vänta lite?”. Hon är frustrerad över denna 

väntan som gör att hon får sitta hemma istället för att jobba. ”När [jag] jobbade, träffade [jag] 

mycket [folk] här. Nu, alltid jag vet inte vad [jag ska] göra, alltid sitta hemma, inte jobba, inte 

bra.” Ali deltog nyligen vid ett möte där chefen för arbetsförmedlingen ska ha sagt att det finns 

flera tusen jobb och att de behöver hur mycket folk som helst. ”Var är jobbet då?” säger Ali, 

klart frustrerad. ”Vi söker varje dag, men vi får inga jobb.” Ali, som har yrkeserfarenhet inom 

mekanik och elektronik berättar att han svarade på en arbetsannons från ett av de större 

företagen i kommunen för två månader sedan, men har ännu inte hört något från dem. 

Språkstödet Samir som finns med under intervjun konstaterar: ”De behöver någon som har 

                                                        
25 ”Om det inte finns någon möjlighet för dem här, vad ska de göra då? Självklart kommer de att flytta. Så från 
början, varför gör man så att de förlorar tid? Flytta dem till en plats där deras potential kan tas tillvara på.” 
(Joram) 
26 Kapitalteorin innebär enligt Bourdieu att varje individ har ett slags bagage av symboliska och reella tillgångar 
i tre särskiljande kategorier; ekonomiskt, kulturellt och socialt. Inom olika arenor tillerkänns olika typer av 
kapital värde och blir till ett symboliskt kapital (Petterson, Wolanik, Öhlander 2017:137). 
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körkort – han har ju körkort. De behöver någon som är elektronisk – han är ju det också. Och 

hans CV har han lämnat. Så… Var är jobbet då?”.  

Etableringen på arbetsmarknaden är självklart beroende av språk, utbildning och kompetens, 

men skillnaden mellan inrikesfödda och utrikesföddas sysselsättningsgrad kan också bero på 

andra faktorer. Nätverksrekrytering, att förmedla arbeten via personliga kontakter, håller borta 

arbeten från personer som saknar eller ännu ej har hunnit bygga upp dessa nätverk. Strukturell 

diskriminering av utrikesfödda är en annan aspekt som gör att sannolikheten att kallas till en 

arbetsintervju är högre om du har ett svensk-klingande namn än ett arabiskt namn (Strömbäck 

2016:92).  

I informanternas berättelse synliggörs en frustration över att behöva vänta på jobb. Det 

potentiella jobbet finns i framtiden och väntan blir en stig som subjektet förväntas följa. Anita 

Beckman beskriver väntan som en frånsida (Beckman 2009:202), en plats man vill komma 

vidare ifrån. Enligt Sara Ahmeds queerfenomenologiska perspektiv kan denna väntan förstås 

som en stopping device, en hejdande mekanism som hindrar individen i sin framåtrörelse i 

rummet (Ahmed 2006a:92). Mellanrumstiden som väntan innebär, försätter individen i ett 

passivt läge där rörelsen framåt blockeras. Att blockeras i sin rörelse genom tid och rum kan 

enligt Ahmed utlösa en känsla av desorientering, att sakna en självklar position i omvärlden 

(ibid:154ff). Flera informanter berättar att andra invandrade personer har flyttat från kommunen 

för att de fått jobb, eller vill söka jobb någon annanstans. På så vis har deras väntan på arbete 

avbrutits genom kroppslig förflyttning till en annan plats. I Ahmeds termer har de riktat om sin 

orientering och sin startposition för att göra arbete nåbart inom deras horisont.  

Fyra av informanterna har drömmar om att starta, eller har redan startat, eget företag. I 

kommunen bedrivs ett integrationsprojekt som heter ”Nyföretagande för invandrare”, där 

huvudmännen är studieförbundet Vuxenskolan och tjugofyra7-kyrkan27. Projektets består i 

kursverksamhet där invandrade personer får lära sig om det svenska systemet för 

egenföretagande, däribland regler och lagstiftning, olika bolagsformer, finansiering och 

marknadsanpassning. Inom projektet har en handbok i egenföretagande tagits fram och 

översatts till arabiska, dari och tigrinja. Vid kurstillfällena görs även studiebesök hos näringsliv 

och finansiärer. En av mina informanter är anställd i projektet som kursledare och har arbetat 

med projektet sedan 2016 och tre av de övriga informanterna har gått kursen.  

                                                        
27 Tjugofyra7-kyrkan är en nystartad frikyrka i Hammarstrand och tillhör den svenska pingströrelsen. 
Församlingen ”vill vara en attraktiv, relevant och inkluderande kyrka för människor som kanske inte vanligtvis 
går i kyrkan” (Tjugofyra7-kyrkan).   
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Wael drömmer om att starta företag inom bygg-branschen där han har lång yrkeserfarenhet. 

Han bekymrar sig dock över att kundunderlaget kommer att vara för litet för att driva en 

verksamhet i kommunen. ”Det negativa med småstäder som Hammarstrand, är att om man vill 

starta upp ett företag så kommer det inte funka lika bra som i en storstad eftersom det är mycket 

färre människor här.” Han tror därför att han kommer att behöva arbeta på andra orter och 

arbetspendla om han skulle starta sitt företag, men han hoppas kunna ha kvar basen i 

Hammarstrand. Sayid, som vid sidan om sitt arbete som anställd startat ett företag inom måleri 

har goda erfarenheter från sin första sommarsäsong som egen företagare. Enligt honom fanns 

det mycket jobb och han fick direkt många kunder.  

Enligt kursledaren i ”Nyföretagande för invandrare” känner dock de flesta han pratat med en 

viss oro över kundunderlaget i kommunen. Det är många som är intresserade av verksamhet 

inom mat- och restaurang-branschen, men han tror liksom dem att det inte kommer att funka i 

den här kommunen. Dessa företag är beroende av konsumenter ”och det finns inga konsumenter 

här”, summerar han läget. Enligt honom finns det större garantier för att företag inom den 

branschen lyckas i Stockholm eller en annan stor stad. Ibrahim, som är en av dem som är 

intresserade av verksamhet inom mat-branschen uppger att det är en av anledningarna till att 

han vill flytta härifrån. Han tror helt enkelt inte att han kan driva en egen verksamhet med 

lönsamhet i den här kommunen. ”Det finns inte människor och det finns [redan] två eller tre 

restauranger. Det blir för mycket. Det skulle bara [bli] öppna och vänta.” 

Personer med bakgrund i de tio vanligaste utvandringsländerna är överrepresenterade bland 

egenföretagare i Sverige. Jesper Strömbäck menar att det kan förklaras som dels ett 

nödvändighetsbaserat företagande; ett sätt att gå runt strukturell diskriminering och andra 

svårigheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden genom att skapa sitt eget arbete. 

Men han tror också att det visar på en drivkraft som är karaktäristisk för personer med 

flyktingbakgrund. Enligt Strömbäck utmärks människor som bryter upp från sitt hemland av att 

genomsnittligt sett vara mer initiativrika och risktagande än människor som bott på samma plats 

sedan de fötts (Strömbäck 2016:85 och 107).     
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Den organiska integrationen 

Den institutionella integrationen; etableringsinsatserna, är samhällets ansvar att tillhandahålla 

individen som fått uppehållstillstånd i Sverige. Det ska ge grundläggande förutsättningar för att 

kunna ta del av och verka i det svenska samhället i fråga om språk, kultur och arbetspraktik. 

Men integration är en process som bygger på möten mellan olika enheter och 

klassrumserfarenheterna måste således omsättas till praktiker i vardagen för att verklig 

integration ska kunna ske. Den integration som sker bortom de institutionaliserade mallarna för 

etableringsprocessen har jag valt att kalla organisk integration. Det kan betraktas som organiskt 

i den mening att det är något som växer fram ur individernas personliga egenskaper och 

strävanden och som börjar i små initiativ och växer sig större ju mer rotat det blir. Den organiska 

integrationen i vardagen växer fram i informanternas möte med den etablerade 

lokalbefolkningen. Vilka strategier använder sig de invandrade informanterna av för att öka 

interaktionerna med lokalbefolkningen och för att öka möjligheter att lära sig språk och kultur? 

 

”Att skapa kontakt, det börjar från dig” 

I kapitel fyra beskrevs det lokala ”hejandet” som en social funktion som många informanter 

uppskattade i vardagen. Flera av de kommunala informanterna har också belyst hejandet som 

en lokal säregenhet som främjar integrationen i samhället. Men räcker det verkligen med ett 

”hej” för att integration ska ske? 

Ibrahim har känslan av att det finns en liten mur mellan honom som ”icke-svensk” och svenska 

personer när man pratar med varandra och han tror att det har att göra med kulturella skillnader. 

”Det är bara hejhej, sen inget mer”, säger Yusef för att beskriva att det inte är lätt att skapa 

kontakt med människor i Sverige. Han tror att det beror på tradition, men också att människor 

är stressade. Han säger att man måste engagera sig själv för att skapa kontakt.   

Till exempel när jag träffar nån på ICA, utanför ICA, då brukar jag heja. Inte bara hej, men hälsa och om 

nån har hund till exempel, ’ja vilken fin hund du har’. Ja, sen kommer… några ord. ’Ja det är kallt, det är 

inte så fint väder idag’. Då pratar man en stund, kanske en minut eller 90 sekunder om vädret. Då träffas 

man en annan gång på busstationen till exempel. Man hälsar lite bättre än man inte känner varandra, ’hej’ 

och… Så brukar jag göra. /…/ Inte bara säga hejhej med folk och sen gå. Nej. Jag måste ha nått sätt som 

jag kan komma in i samhället. (Yusef) 

”Att skapa kontakt, det börjar från dig”, säger Yusef och antyder att man som ny i ett samhälle 

behöver vara den som tar första steget för att inleda sociala relationer. Yusef har funderat på att 
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bilda en förening där ”utlänningar” kan umgås med svenskar för att jobba med integrering 

mellan nyanlända och ortsbor. ”Det har vi inte här i Hammarstrand och det är jätteviktigt att ha 

sånt, där man träffas”, konstaterar han.  

Om man sitter hemma, då har man ingen kontakt och ingen utveckling vidare till språket heller och då blir 

det svårt att integrera i samhället. Även om man går till SFI och har samhällsorientering 60 timmar. Det 

räcker inte. Det är kontakt som skapar mer och mer utveckling. (Yusef) 

Fler personer än Yusef har utvecklat strategier för att ta sig över ”muren” och skapa ett socialt 

nätverk i det lokala samhället. Så snart Tarek anlänt till kommunen försökte han börja bygga 

ett nätverk av relationer. Integrationssamordnaren bjöd med honom till ett lokalt event där han 

träffade en person som är aktivt engagerad i lokala evenemang av olika slag. Tarek erbjöd sig 

att volontärarbeta vid flera av dessa arrangemang och säger att han på så vis började bygga sin 

cirkel av relationer. “I force myself on the Swedish community. You know, I try. Every festival, 

everything I jump. ‘See me, hi, I’m here, hi, hi, hi!’ This is my strategy.”28 Tarek är orolig för 

integrationen och han önskar fler svenska vänner för att kunna integrera i samhället. Han oroar 

sig över att vara ett ”samhälle i samhället”, vilket han menar är ett socialt nätverk av araber och 

andra invandrade personer som bara besöker varandra och har relationer inom gruppen. Han 

vill också ha svenska personer i sitt eget nätverk och har utvecklat strategier för att öka 

sannolikheten att knyta kontakter med svenskar, som att volontärarbete vid lokala evenemang.  

När Joram var ny i kommunen lärde han känna en svensk vän som bjöd med honom att engagera 

sig som volontär på Språkstugan, ett språkcafé för asylsökande i kommunen. Genom det lärde 

han känna andra svenska volontärer, andra asylsökande och fick erfarenhet av att vara lärare. 

Han säger att det var en väldigt bra erfarenhet, men berättar skrattande att han ibland tänkte 

“Okey, who am I? I am a man from Syria and right now I am involved by teaching people 

Swedish. While I have not one word in Swedish. How it come?”.29 Joram menar att det som 

har hjälpt honom att bygga upp ett socialt nätverk är hans goda kommunikationsförmåga. Att 

vara bra på att kommunicera är enligt honom både en professionell egenskap då det var centralt 

i hans tidigare yrkesliv och ett personlighetsdrag då han gillar att diskutera kultur och andras 

tankar och mentalitet. Han tror att denna egenskap har gjort hans situation bättre för nu har han 

                                                        
28  ”Jag tvingar mig på den svenska gemenskapen. Du vet, jag försöker. Varje festival, allt hoppar jag på. ’Se mig, 
hej, jag är här, hej, hej, hej!’ Detta är min strategi.” (Tarek) 
29 “Okej, vem är jag? Jag är en man från Syrien och just nu är jag involverad I att lära folk svenska. Trots att jag 
inte kan ett enda ord svenska. Hur kommer det sig?” (Joram) 
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börjat bygga upp många relationer med svenskar. Kontakten med tidigare nämnda svenska 

vännen ledde senare till att han fick arbete inom ett integrationsprojekt i kommunen.  

Det Tarek och Joram beskriver kan kopplas till Bourdieus begrepp kulturellt och socialt kapital. 

Socialt kapital är enligt Bourdieu de resurser som görs tillgängliga via ett bestående nätverk av 

relationer av ömsesidigt erkännande och igenkännande. Kulturellt kapital kan delas in i tre 

underkategorier, varav det i detta fall är förkroppsligat kapital som berörs; beteende samt 

kroppsliga och mentala dispositioner (Petterson, Wolanik, Öhlander 2017:138).  

Joram betonar att han har en social kompetens som gör att han har lätt att börja prata med 

människor och knyta kontakter, vilket har hjälpt honom att hitta en plats i samhället. Enligt 

honom har denna kompetens utvecklats genom hans tidigare yrkesliv där kommunikation var 

en central del av yrket, men han menar också att det är ett personlighetsdrag att vara framåt och 

intresserad av sociala kontakter. Denna egenskap kan beskrivas som hans förkroppsligade 

kulturella kapital, där hans beteende och inställning varit en tillgång i det sociala livet. Tack 

vare detta har han också skapat sig ett socialt kapital; ett stort nätverk av relationer där han 

erkänts och erkänt andra. Genom att engagera sig som volontär i språkstugan lärde Joram känna 

många människor, både svenskar och andra asylsökande och genom detta vidareutvecklade han 

sitt sociala nätverk i bygden. Jorams kulturella kapital hjälpte honom att bygga upp ett socialt 

kapital. Senare omsattes det sociala kapitalet till ekonomiskt kapital, då hans nätverk ledde till 

att han fick jobb inom ett integrationsprojekt. Tarek påpekar att han har en strategi för att bygga 

upp ett nätverk med svenska kontakter och han söker sig medvetet till sammanhang där han kan 

visa sin kompetens och lära känna nya människor. På så vis håller han på att bygga upp ett 

lokalt socialt kapital genom att använda sitt förkroppsligade kulturella kapital.  

Umut Erel använder Pierre Bourdieus koncept kulturellt kapital för att undersöka hur kategorin 

”skilled migrants”, skickliga eller yrkesutbildade migranter, använder och påverkas av sitt 

kulturella kapital (Erel 2010:642f). Erel menar att kulturellt kapital inom migrationsforskning 

ofta refererats till som en slags ryggsäck (a rucksack approach); att migranter för med sig sitt 

bagage av kulturella tillgångar som kan komma att passa eller inte passa i det nya samhället. 

Erel kritiserar detta för att vara en förenklad syn på kulturellt kapital och människors hanterande 

av det (ibid:645). Erel anser att Bourdieus perspektiv på kulturellt kapital snarare ska betrakta 

migranters kulturella kapital som en skattkista, som förvisso också packas ner i en ryggsäck vid 

migrationen, men som migranten istället för att söka efter passform, packar upp och köpslår om 

inför institutioner och arbetsgivare. Dessvärre så undervärderas ofta dessa resurser i processen 
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eftersom migranten har begränsad makt att styra spelet. Däremot kan migranten lägga till nya 

kunskaper och tillgångar i det nya landet, som inte ansågs värdefulla i ursprungslandet, och 

därefter påbörja en ny förhandling (ibid:649). Förutom dessa förhandlingar menar Erel att 

migranter engagerar sig för att skapa mekanismer för att validera sitt kulturella kapital. De 

begränsar sig inte till dominerande institutioner och människor, utan använder sig även av 

migrantnätverk (ibid:649). Transnationella lokala habitus, språk och utom-svensk kulturell 

kompetens kan kapitaliseras och bli till tillgångar inom vissa sfärer, ex. genom att arbeta med 

migranter eller frågor som rör migranter i det nya landet. I detta sammanhang kan Jorams 

nuvarande yrke förstås som en kapitalisering av hans kulturella kapital. Hans multi-språkliga 

kompetens och hans lokala kännedom om Syrien är en tillgång i arbetet med andra migranter. 

Tarek, som upplevt att svenskar inte är så ”öppna” kan ändå förstå hållningen. 

They have right, we are strangers. We are strangers, we are, this is your [svenskarnas] country, not our 

country. So we are the guests, so we should show the good image to make you [svenskar] relax when you 

come here. 30 (Tarek) 

Tarek menar att han inte bara kan knacka på en dörr och säga ’kom och ta en kaffe’, för då 

skulle personen titta på honom och säga ’nej, jag känner dig inte’. ”But when you sit with me 

one time, two times, three times, so it’s okay to come have a coffee, then we have a dinner, then 

we have a party, then we have everything.”31 Tarek vill göra sig igenkännbar bland 

lokalbefolkningen så att de kan slappna av när de ser honom och så småningom kanske utveckla 

en social relation.  

Resonemanget om främlingskap kan kopplas till Norbert Elias teoretiska resonemang kring 

relationen mellan etablerade och outsiders i ett samhälle (Elias & Scotson 2010). Elias menar 

att det uppstår ett maktförhållande i relationen mellan dominerande grupper och dominerade 

grupper, i detta fall etablerade ortsbor och nykomlingar (outsiders). Den dominerande gruppen 

betraktar sig som bättre genom att de är innehavande av en slags gruppkarisma, vilket den andra 

gruppen anses sakna. Den etablerade gruppens självbild har benägenhet att utgå ifrån de mest 

exemplariska individerna i gruppen, medan outsidergruppen tillskrivs egenskaper som är 

utmärkande för de minst moraliska individerna i gruppen. Att en minoritet från respektive 

moraliska poler får representera helheten i grupperna får konsekvensen att de upplevs mycket 

                                                        
30 ”De har rätt, vi är främlingar och det är erat [svenskarnas] land, inte vårat land och vi är gäster så vi borde visa 
en bra image för att få er [svenskar] att slappna av.” (Tarek) 
31 ”Men när du har suttit tillsammans med mig en gång, två gånger, tre gånger, då är det okej att komma och ta 
en kaffe, sen en middag, sen en fest och sen har vi allt.” (Tarek) 
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olika varandra (Elias & Scotson 2010:ivf). Individer från respektive grupper tenderar således 

att tillskrivas kollektivt nedvärderade eller uppvärderade egenskaper utan att det har att göra 

med individens egna förmågor eller beteende (ibid:v). Den som har en ifrågasatt identitet måste 

alltid arbeta extra hårt för att lyfta fram personliga egenskaper. 

Tarek tillskriver sig själv och andra invandrade personer ett främlingskap när han säger ”we are 

the strangers and this is your country” och erkänner sig så till en outsidergrupp. Vidare menar 

han att det är viktigt att de nyanlända visar upp en bra ”framtoning” (image) för att få svenskar 

att slappna av i deras sällskap. Jag tolkar det som att han vill förmedla ”goda” egenskaper av 

dem som grupp för att förhindra negativa föreställningar om dem som kan förhindra 

interaktioner. Tarek lyfter också fram något annat som är centralt; mötet ansikte mot ansikte 

rymmer en potential att förändra förutfattade meningar om andra människor. Inom 

fenomenologin talar man om typifieringar, på förhand givna föreställningar om fenomen och 

subjekt vilket har en funktion att organisera verkligheten för att lättare förstå den. Främmande 

eller perifera subjekt och fenomen tenderar att typifieras på ett förenklat sätt. Gällande 

människor ger dessa typifieringsscheman ofta upphov till fördomar om andra grupper. 

Möjligheten att förändra typifieringar ligger i mötet ansikte mot ansikte, där positioneringarna 

kan förhandlas via kommunikation och personlig kännedom (Högström 2017:57f).  Önskemålet 

att göra sig ”igenkännbar”, som Tarek uttrycker det, kan förstås som en önskan att bli erkänd 

som ett individuellt subjekt som förtjänar en mer detaljrik kännedom än en förenklad typifiering 

baserad på fördomar. Första steget är att träffas, andra steget är att bjuda på kaffe. Det kan i sin 

tur leda vidare till en middag, som leder till en fest och ”sen har vi allting”, vilket kan tolkas 

som en fullt utvecklad social relation.  

 

Språkets betydelse för organisk integration 

Som ny i ett land blir man också ny inför ett helt nytt språk. Att inte kunna språket innebär en 

bristande förmåga att kommunicera med den svensktalande lokalbefolkningen och utgör en stor 

risk för social isolering. Akberet minns tillbaka till sin första tid i Hammarstrand och säger att 

hon inte gick utanför dörren de första tre månaderna eftersom avsaknaden av språket gjorde 

henne rädd. Hon illustrerar sin känsla genom att öppna en springa i en imaginär dörr, kikar ut 

och säger ”Om jag tittar ut, jag stänger! Varför? Jag kan inte språket! Kanske de hälsar på mig 

’hur mår du?’, ’välkomna’, de säger… Nej, nej, nej. Den tiden [var] lite svår.” Akberet berättar 

att hennes grannes två barn skrattade åt henne för att hon stängde dörren om sig så snabbt. Så 
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småningom började hon på SFI och lärde sig de första svenska fraserna och hon säger att det 

förändrade mycket för henne. Hon började hälsa på sina grannar och gick från att stänga dörren 

snabbt till att söka kontakt. Grannar och deras barn började prata med henne och Akberet 

berättar skrattande hur samtalen gick till den första tiden.  

De sa ’vad heter du?’. Vad heter du, vad betyder det? Jag går till min bok […] det finns svenska, swedish 

och tigrinja, ’vad heter du’… [Akberet låtsas slå i en ordbok] Aha, vad heter Du! Nu de frågar till mig, 

okej. Jag går tillbaka, ’vänta, vänta! Vad heter du – Aha, jag heter Akberet!’ ’Var kommer du [ifrån], vilket 

land?’ Vänta, vänta, vänta… [låtsas slå upp i ordboken] Aha – från Eritrea! Så att, barnen [är] bra, barnen 

är fri och allt är vitt i hjärtat.32 (Akberet) 

Akberet lyfter fram att det är viktigt att lära sig språket. ”Ja, det är viktigaste, om du bor här, 

om du vill ha jobb, om du vill ha nån grej, [du] måste kunna språket. Om du kan språket, allt är 

bra med dig.” 

Wael berättar att han först inte träffade eller försökte prata med sina grannar eftersom han inte 

kunde tala svenska. ”Men lite, lite, dag efter dag vi träffades lite, kanske hälsade på varandra, 

kanske frågade min granne en fråga och pratade lite svenska. Och nu besöker vi varandra, 

kanske gör en fest för varandra.” Wael försöker använda svenskan i vardagen, som att på ICA 

fråga personalen även om han vet vad han ska köpa och att besöka sina grannar och sitta och 

prata en stund. Ibland frågar hans grannar om han vill följa med om de ska göra någonting. ”Det 

gör så att man lär känna nya svenskar och man kan lära sig nya ord som man inte tidigare har 

hört.” 

Akberets berättelse visar hur avsaknaden av ett språk inte bara är ett kommunikationsproblem, 

utan även kan innebära en fysisk begränsning av kroppens rörelse i omgivningen. Rädslan över 

att inte kunna förstå vad människor säger skapar en rädsla över att röra sig i miljöer där man 

riskerar utsättas för kommunikativ interaktion. I Akberets fall ledde denna rädsla till att hon 

isolerade sig själv i hemmets miljö de första tre månaderna i Hammarstrand. Den språkliga 

begränsningen ledde således till en rent kroppslig begränsning från att ta plats i omgivningen. 

Enligt Sara Ahmed kan rum orientera sig kring vissa typer av kroppar, vilket gör att dessa 

kroppar passerar obemärkt och friktionsfritt genom rummet, medan andra kroppar sticker ut 

och begränsas av rummets orientering (Ahmed 2010:58ff). Dessa kroppar är också intimt 

sammanbundna med ett eller flera språk, d.v.s. ett sätt att kommunicera med omvärlden. På så 

vis vill jag påstå att rum också orienterar sig efter språkliga kroppar. Att tala och förstå det 

                                                        
32 ”Vitt hjärta” är ett vanligt uttryck på arabiska som på svenska betyder ”godhjärtad” med innebörder som snäll, 
generös, omtänksam och välvillig. 
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språk som rummet orienterar sig efter kan förstås som att passera och känna sig bekväm i 

omgivningen, medan det tvärtom inte är friktionsfritt att röra sig i rummet om språket saknas. 

Sayid berättar att den första tiden i byn de först blev anvisade boende i var svår. Det fanns få 

människor generellt, men framförallt fanns det ingen annan som han kunde tala arabiska med. 

Det gjorde att han och familjen upplevde att de var väldigt ensamma där. Den språkliga kroppen 

begränsades av rummet som orienterade sig kring ett språk som de ännu inte förstod eller kunde 

kommunicera på. Ensamhet kan tolkas som en slags obekvämhet i det sociala rummet.   

Fyra av de invandrade informanterna har förutom sitt modersmål även engelska språket, vilket 

tycks ha varit en nyckel för att snabbare skapa kontakt med svenskar. Istället för att vänta på att 

SFI ger tillräckligt resultat för att kommunicera på svenska kan de använda engelska för att 

skapa kontakt. Detta gäller Joram som fick vänskapskontakter med svenskar innan han ens 

börjat SFI och Tarek, som engagerat sig volontär i olika evenemang som arrangeras av 

lokalbefolkningen samt hans självinitierade yrkespraktik. Att de kunnat delta i en intervju med 

mig trots att de inte talar svenska ännu är ytterligare ett exempel på att engelska skapar en 

genväg till kommunikativ kontakt med svenskar. Rasha, som är mycket nyanländ i kommunen 

berättar att hon än så länge bara lärt känna arabisktalande vänner. Hon skulle älska att träffa 

svenska vänner, men ingen har hittills velat prata med henne, säger hon. I hennes fall är det 

åtminstone inte språket som utgör bristen, eftersom hon kan kommunicera på engelska. Det 

måste snarare vara sociala spärrar och interaktionsytor som utgör isolationen från svenska 

kontakter. Engelska språket kan förstås som en kulturell tillgång som ökar möjligheterna att 

från dag ett kommunicera med lokalbefolkningen.  

 

Sammanfattning 

I detta kapitel har integration diskuterats ur två perspektiv, vilka jag valt att kalla den 

institutionella och den organiska integrationen. Den förstnämnda kan beskrivas som samhällets 

etableringsinsatser vilka sker inom klassrummets ramar för SFI, samhällsorientering och 

praktikplatser. SFI beskrivs som mycket uppskattat av informanterna, men det är inte tillräckligt 

för att utveckla ett välfungerande språk. Där har praktikplatserna en stor potential att bidra till 

språkutveckling inom såväl yrkesterminologi som vardagsspråk.  

Arbetsmarknaden i kommunen upplevs begränsad av både personalen på integrationsenheten 

som de invandrade informanterna. Det finns en oro kring att personlig kompetens inte skall 

kunna utnyttjas på den lokala arbetsmarknaden varken som anställd eller som egenföretagare. 
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Viljan till arbete uttrycks mycket starkt hos samtliga informanter och förhoppningar om 

framtida sysselsättning är stora.  

Den organiska integrationen innefattar erfarenheterna av integration utanför klassrummet och 

samhällets ramar. Här lyfts de invandrade personernas egna strategier för att skapa interaktioner 

med den etablerade lokalbefolkningen fram. Kulturellt och socialt kapital tycks framträda som 

betydelsefulla resurser för att skapa kontaktytor med ortsbor. Vidare belyses språkets betydelse 

för att organisk interaktion ska möjliggöras. Språkliga begränsningar leder även till rent 

kroppsliga begränsningar som att inte våga ta plats i samhället i rädsla för 

kommunikationssvårigheter och språkutveckling har får många varit nyckeln till att en känsla 

av hemmahörighet har infunnit sig.  

I det sista empiriska kapitlet diskuteras informanternas tankar om framtiden i Ragunda 

kommun, där förutsättningar för tillhörighet, självförverkligande och trivsel ges utrymme.   
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KAPITEL 7 

AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

I detta avslutande kapitel knyts informanternas samlade berättelser av platsen ihop i syfte att 

fånga deras framtidsutsikter i kommunen. Här tillförs en del nytt material som belyser helheten 

och fångar informanternas känslor inför platsen. Informanterna är i olika faser i livet, några är 

i början eller mitt i etableringsfasen medan andra har etablerat sig väl på platsen med arbete, 

eget hus och socialt umgänge. Hur tänker de om framtiden på platsen och vilka förutsättningar 

krävs för att de ska vilja eller kunna bo kvar i Ragunda kommun? Vilka aspekter är viktigast 

bakom att trivas och vilja fortsätta leva på platsen? Därefter följer slutligen en sammanfattning 

av uppsatsens centrala resultat.  

 

Har jag en framtid här? Förutsättningar för att bo kvar. 

När jag frågar Tarek om vad han anser vara det viktigaste för att han ska stanna kvar i 

kommunen säger han bestämt ”work and friends”. ”I need a work to stay here and I hope I get 

work. And friends”.33 Han vill att hans fru och hans döttrar ska hitta vänner att hålla kontakt 

med och bygga ett eget nätverk kring. Han berättar att han uppmuntrar sina döttrar att ha kontakt 

med svenskar i skolan hellre än arabiska, först och främst för språkutvecklingens skull, men 

också eftersom de är i samma ålder och mer sannolikt kommer att stanna i Hammarstrand för 

en längre tid. Tarek säger att i ärlighetens namn kan han bara utlova att de kommer att stanna 

två eller tre år i Hammarstrand. Han och hans fru måste lära sig svenska och de kommer att 

tillbringa tiden här för att försöka få det att fungera. Han känner att han vill göra något här, att 

det finns en möjlighet att bevisa vem han är (”prove myself”). Han kommer att försöka få jobb, 

men lyckas inte det så måste de vidare.  

We will try our best to stay here. We will fight to stay here. Because I like it. I like the home, I like the 

people here, I like everything. We will fight until the end. But we don’t know. In the end, if you don’t have 

a job or a friend you need [know] it is time to move. 34 (Tarek) 

                                                        
33 ”Jobb och vänner. Jag behöver ett jobb för att stanna här och jag hoppas att jag får jobb. Och vänner.” (Tarek) 
34 ”Vi ska försöka vårt bästa för att stanna här. Vi kommer att kämpa för att stanna här. För jag gillar det, jag 
gillar hemmet, jag gillar folket här, jag gillar allt. Vi kommer att kämpa till slutet. Men vi vet inte. I slutet, om 
man inte har ett jobb eller en vän, då vet man att det är dags att flytta.” (Tarek) 
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Det Ali önskar mest är hitta ett jobb och han säger att jobb är det viktigaste för att trivas på en 

plats. Men samtidigt berättar han att han tackade nej till en vän som ringde honom och sa att 

han skulle flytta till en viss stad i södra Sverige för att det fanns jobb där. Han ville inte flytta, 

för han säger att han älskar den här kommunen, alltså hela Ragunda kommun. Även om han 

längtar efter jobb så tycker han att det är bäst att stanna kvar här, speciellt med tanke på att han 

har familj. Ali mår bra där han bor nu. Det finns inte mycket bilar och människor och han menar 

att man kan känna sig avslappnad här.  

När jag frågar Joram om hans framtidsutsikter i kommunen säger han att han inte kan lova att 

han kommer att stabilisera sig här. Hans situation här uppmuntrar honom inte att skapa det han 

en gång hade, eftersom populationen i kommunen gör att det inte är så lätt att driva en egen 

firma. En liten ort inkluderar inte bra potential på samma sätt som en stor stad, menar han. ”But 

who knows” uttrycker han sig om framtiden, som för att inte stänga några dörrar. Joram berättar 

att hans svenska vänner har sagt att folk som är födda i Jämtland, de migrerar från Jämtland när 

de är 17–18 år och flyttar tillbaka när de blir pensionärer och han säger: ”Maybe our situation 

will be like that. We will start from here, or maybe we will stable here. I don’t know but… We 

have opportunities or open choices. We can decide according to our circumstances.”35  

När jag frågar Rasha, som nyligen anlänt till kommunen, om hon skulle vilja stanna här säger 

hon raskt ”Yes, why not?”. Rasha, som har en universitetsexamen inom ett specifikt yrke, är 

dock tydlig med att hon måste ha ett arbete för att kunna stanna.  

I need to work. Anything, anything, no problem about that. Because person who works he makes value for 

him and value for another. […] If you have a work you will make life good, for Swedish language and for 

activity. A useful woman I would be.36 (Rasha) 

Sayid och hans fru har etablerat sig väl på platsen. Sayid har arbete sen ett par år tillbaka och 

de har köpt en egen villa där familjen bor. De vill stanna här så länge det finns jobb. ”Det är 

jätteviktigt att man jobbar här i Sverige, jätteviktigt”, säger Sayid. Även Wael anser att jobbet 

är viktigt för att trivas, men framförallt att det finns trevliga människor där man bor. Wael 

berättar att han har börjat leta efter hus att köpa i Hammarstrand och menar att det betyder att 

han och hans familj vill stanna kvar här. 

                                                        
35 ”Kanske kommer vår situation vara likadan. Vi börjar härifrån, eller så stabiliserar vi oss här. Jag vet inte. Vi 
har möjligheter och öppna valmöjligheter. Vi kan bestämma utifrån omständigheterna.” (Joram) 
36 ”Jag behöver arbeta. Arbeta med vad som helst, det är inget problem. För att en person som arbetar skapar 
värde för sig själv och värde för andra. Om man har arbete gör man livet bra, man tränar svenska språket och 
aktiverar sig. En användbar kvinna skulle jag vara.” (Rasha) 
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Om det finns bra människor runt omkring dig, det är ingen mening att flytta. Om det är dåliga människor, 

då är det ingen mening att bo här, då ska man byta stad. Så att man får bo i lugn och ro och att barnen växer 

upp i en bra stad och runt bra människor. (Wael) 

På liknande sätt uttrycker sig Ibrahim när jag frågar om vad han anser är viktigast för att trivas 

på en plats; jobb och vänner.   

Först jobba. Därför om jag jobbar, jag tjänar pengar och jag kan göra vad jag vill. Jag kan resa, jag kan 

köpa en bra bil, jag kan hembjuda kompisar, jag kan göra allt. Men utan jobb, my life blir svårt. […] Jobb. 

Och kompisar också. Man kan inte leva utan människor, det blir jail. (Ibrahim) 

Till skillnad mot de andra informanterna tror inte Ibrahim alls att det jobb som han vill arbeta 

med eller driva en egen firma inom finns möjlighet att skapa på den här platsen eftersom 

kundunderlaget är för glest. Om han får chansen kommer han därför att flytta härifrån så snart 

tillfälle ges.  

 

”Det är Hammarstrand, världens bästa by” 

Nahrin, som bott i kommunen i ett år säger att hon försöker att trivas, men inte gör det. Hon 

bor i en mindre tätort och tycker att det är alldeles för litet, inga affärer och dåliga 

busskommunikationer. Saker som är viktiga för att trivas är enligt henne vänner, jobb och bra 

väder och ingenting av det tror hon att hon kommer att få här. Hon själv har en akademisk 

utbildning som hon inte kommer att kunna göra praktik inom i den här kommunen eftersom 

hennes arbetsområde inte finns här. Nahrin hoppas att hon och familjen ska kunna flytta härifrån 

när hennes man får jobb någon annanstans.  

Yusef har bott och arbetat i Hammarstrand sedan 2013 och uttrycker att han trivs väldigt bra 

här. De första tre åren bodde han i lägenhet, men sommaren 2017 köpte han ett hus i 

Hammarstrand där han nu bor med sin fru. Nu tänker han aldrig flytta härifrån.  

Men man vet aldrig också hur det blir i framtiden, men drömmen liksom… Ja, att bo vidare i Hammarstrand. 

Det… Jag kan säga här har vi fina folk som hejar hela tiden. Hjälpsamma, även om man inte känner varandra. 

Om man bara frågar då får man hjälp. Så vi har jättefina folk här i Hammarstrand, särskilt här i Hammarstrand 

som jag kan prata med. (Yusef) 

Yusef verkar fast besluten om att bo kvar i Hammarstrand för alltid. Hans framtidsplaner är att 

utbilda sig till sjuksköterska på högskolan, men då tänker han pendla så att han kan bo kvar 

hemma. Därefter drömmer han om att få jobb på den lokala hälsocentralen. Han vet samtidigt 

att många andra inte kan förstå hur han kan tycka så bra om platsen, men han skäms inte över 

det.  
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Jag trivs mycket bra här i Hammarstrand… Ja, det är världens bästa, kan jag säga, det är sant. När jag 

presenterar Ragunda kommun på så sätt, andra delen så… De, de tror inte på mig. Men så är det. Och sen när 

de, några av mina kompisar när jag bjuder hem [dem] och [de] kommer hit och de blir liksom; ’bor du här?’ 

[skratt] Ja. ’Är det till den här platsen som du har förklarat så?’ Ja. Det är så. Det är Hammarstrand, världens 

bästa by [skratt]. (Yusef)  

Yusef skrattar varmt när han berättar om hur hans kompisar inte kan förstå hur han kan tala så 

positivt om platsen när de själva besöker honom där och upplever platsen med egna ögon. 

Eftersom han inte verkar sur över dessa oförstående vänners reaktion tolkar jag det som att han 

kan förstå deras reaktion, men att han fullkomligt struntar i vad de tycker eftersom han är säker 

på sin egen känsla inför platsen. Jag vill koppla detta till den urbana normen som genomsyrar 

vårt samhälle och som knappast gör skillnad mellan inrikesfödd eller utrikesfödd. Urbana 

normer medverkar till framställningen av landsbygden som bakåtsträvande och omodern. Lotta 

Svensson menar att utveckling, kreativitet och nytänkande ofta kopplas ihop med urbana 

miljöer, medan landsbygdsbor betraktas som personer utan ambitioner. Vidare menar Svensson 

att landsbygden framställs som en plats som man bör flytta ifrån för att ”lyckas” (Svensson 

2006). Landsbygden har således inte en särskilt priviligierad position i den moderna diskursen 

som i stora drag orienterar sig kring urban framgång. Yusef verkar känna till att det är en urban 

norm som dikterar hans vänners reaktion över platsen, men han låter det inte påverka hans egen 

känsla av hemmahörande.  

Akberet, som också bott flera år i Hammarstrand vill inte flytta härifrån. Här känner hon många 

personer, de känner henne och hon känner den här platsen. Hon liknar sin känsla för platsen vid 

att vara född och uppväxt på en plats, då vet man saker om den platsen. För Akberet handlar 

det om att känna människor, hälsa på människor, veta saker om platsen och att tycka om 

området. ”Jag älskar den här platsen. Med allt.” Den enda anledningen som skulle kunna få 

henne att överväga att flytta härifrån är om hon skulle få problem att hitta jobb.   

Av tio informanter är det fem personer som tydligt uttrycker att de vill bo kvar i Ragunda 

kommun. Sayid och Yusef som har arbete och hus, Akberet som i dagsläget är sjukskriven samt 

Ali och Wael som befinner sig i etableringsfasen. Samtliga har beskrivit att de trivs väldigt bra 

på platsen, där bl a lugnet, vänliga människor och barnens välbefinnande nämns som 

anledningar till känslan av trivsel. Sara Ahmed menar att kroppars förmåga att ta plats i rummet 

och bebo omvärlden har att göra med dess orientering. I en kropp som upplevs vara orienterad, 

i linje med upplevda behov och begär, infinner sig en känsla av bekvämlighet och 

hemmahörande (Ahmed 2007:158). Att trivas är att uppleva sig vara bekväm i ett sammanhang 

eller en miljö och att vara bekväm är att uppleva sig höra hemma där man befinner sig. 
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Tre informanter har uttryckt ambivalenta åsikter om att bo kvar, dessa är Tarek och Rasha, vilka 

har en hög utbildningsbakgrund och Joram som har en tydlig yrkesprofession. Två informanter 

har tydligt uttryckt att de vill flytta härifrån; Nahrin med en hög utbildningsbakgrund och 

Ibrahim med en tydlig yrkesprofession och vision. Det som förenar dessa fem informanter är 

deras föreställningar om att de troligen inte kan förverkliga sin yrkesprofession på den här 

platsen. Föreställningen har viss förankring i verkligheten. Arbetsmarknadens begränsning är 

svår att förbise, där möjligheten att utöva det yrke Tarek, Rasha och Nahrin har utbildning inom 

är mycket små i kommunen. För Joram och Ibrahim är det en annan problematik som 

aktualiseras, vilket har att göra med kommunen tätorters befolkningsstorlek. De verksamheter 

de är intresserade av att bedriva kräver ett stadigt kundunderlag och de tror inte att deras 

verksamheter kan bli lönsamma i denna glesa landsbygdskommun.  

Utbildning och examensbevis hör enligt Bourdieus kapitalteori till institutionaliserat kulturellt 

kapital. Likt de andra kapitaltyperna kan det omvandlas till ett symboliskt kapital när det 

tillerkänns värde inom ett visst fält eftersom kapitalet får betydelse i relation till det sociala 

rummet individen befinner sig i. En central aspekt av kapitalteorin är att en kapitaltyp kan 

konverteras till en annan typ av kapital (Petterson, Wolanik Boström, Öhlander 2017:137f). 

Institutionaliserat kulturellt kapital har hög chans att konverteras till ekonomiskt kapital då 

kvalificerad utbildning bör öka tillgången till välbetalda arbeten. Detta kan dock bara ske om 

det institutionaliserade kapitalet erkänns värde i fältet, i detta fall om utbildningen är 

eftertraktad på den lokala arbetsmarknaden. Om det lokala fältet istället saknar arbetstillfällen 

där det institutionaliserade kapitalet är eftertraktat, erkänns det inte värde då det inte kan komma 

till användning. Ekonomiskt kapital kan i sin tur omsättas till socialt och kulturellt kapital; ett 

socialt nätverk via yrkeslivet, möjlighet att utöva sin kompetens och ökade möjligheter att 

investera i fritidsaktiviteter. Tveksamheten Tarek, Rasha och Joram känner inför framtiden i 

kommunen, samt viljan att flytta så snart möjlighet ges som Ibrahim och Nahrin uttrycker har 

att göra med att deras kulturella kapital inte förväntas kunna användas och omsättas till 

ekonomiskt och socialt kapital på denna plats.   

En informant tycker att platsen saknar potential och en annan anser att det är världens bästa by. 

De flesta ligger någonstans mittemellan dessa poler, där både negativa och positiva aspekter 

påverkar deras syn på framtiden på platsen. De viktigaste förutsättningarna för att vilja och 

kunna bo kvar i kommunen långsiktigt är arbete och vänner. För personerna med tydlig 

yrkesprofession är det betydelsefullt att deras kulturella kompetens; utbildning eller 

arbetslivserfarenhet, ska kunna omsättas i arbete och således till ekonomiskt kapital.  
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Flera informanter beskriver att de har funnit ett hemmahörande på platsen och önskar att bo 

kvar här. Lugnet, tryggheten och trevliga människor är bidragande faktorer till deras lokala 

platstillhörighet.  

 

Sammanfattning 

Följande sammanfattning syftar till att knyta an de empiriska diskussionerna till uppsatsens 

frågeställningar och kort summera resultatet. Det övergripande syftet med uppsatsen har varit 

att belysa platsens betydelse för integration och etablering med fokus på landsbygdens specifika 

förhållanden. Studien har haft utgångspunkt i Ragunda Kommun, men min förhoppning är att 

studien har kunnat belysa frågor som rör immigration och integration i landsbygdsområden 

generellt. Uppsatsen har undersökt hur invandrade personer med flyktingbakgrund upplever att 

anlända och bo i en liten ort i Norrlands inland, hur man betraktar platsens möjligheter och 

hinder, på vilket sätt man upplever det sociala livet och hur man resonerar kring en möjlig 

framtid på orten.  

Vilka karaktäristiska egenskaper har platsen i materiella, sociala och kulturella aspekter och 

vad kan det ha för betydelse för integrationsprocessen?  

Ragunda kommun är en gles landsbygdskommun i vilken tätorterna bär spår av avfolkning och 

centralisering i form av lediga bostäder och nedlagd samhällsservice. Samtidigt har centralorten 

Hammarstrand ett förhållandevis rikt näringsliv med tillgång till många materiella 

förnödenheter. De flesta informanter har en bakgrund i urbana miljonstäder och i det första 

mötet med platsen upplevde de det skrämmande att anlända till en rural miljö. Efter en tid i 

kommunen tycks dock några av informanterna ha vant sig vid platsens förutsättningar och 

kommit att uppskatta många av landsbygdens förutsättningar, så som lugn och trygghet, medan 

andra inte helt lyckats acklimatisera sig och längtar bort till ett liv i staden. De invandrade 

informanterna antyder inte att platsens materiella aspekter är av avgörande betydelse för deras 

trivsel i området, däremot lyfter många fram avsaknaden av sociala mötesplatser som en brist. 

Det tycks saknas sociala strukturer för att möjliggöra möten mellan etablerade ortsbor och 

nyanlända. Ytliga sociala kontakter är särpräglande för det lokala samhället; man hejar på alla 

man möter och erkänner och bekräftar således en slags ortsgemenskap. Däremot upplever 

många invandrade informanter att det är svårt att nå en djupare social kontakt med ortsbor. 

Många av de invandrade informanterna har en vana att umgås i offentliga miljöer, medan det 

lokala umgänget är centrerat kring hemmets sfär. Det finns en risk att de invandrade personerna 
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blir ett ”samhälle i samhället”, det vill säga bara har relationer med varandra, eftersom dörrarna 

till svenskars hem upplevs svårforcerade. En av de stora fördelarna för lokal integration är att 

platsen saknar rent fysiska förutsättningar för att vara totalt segregerat. Här möts alla invånare 

i samma skola, samma affär och samma kollektivtrafik.  

Vilka individuella strategier för integration synliggörs i materialet? 

Den institutionaliserade integrationen som sker inom ramen för etableringsinsatserna ger inte 

tillräckliga möjligheter för integration i vardagen. Flera individer har utvecklat egna strategier 

för att skapa interaktioner med lokalbefolkningen och således öka sitt lokala sociala nätverk 

och skapa möjligheter för att utveckla språket. Kulturellt och socialt kapital framträder som 

betydelsefulla resurser för att öka kontaktytorna med ortsbor och bli en del av ortsgemenskapen. 

Det handlar om att vara framåt och ”hoppa på” olika aktiviteter där sociala kontakter har 

möjlighet att knytas. Det handlar om att börja prata med sina grannar, bjuda på kaffe och 

anstränga sig extra för att skapa samtal som utvecklar relationer.  

På vilket sätt påverkar såväl nationella som lokala förutsättningar och riktlinjer den 

kommunala integrationsenhetens arbete och vad särskiljer integrationsarbetet i en liten 

landsbygdskommun? 

De nationella förutsättningar som styr integrationsarbetet i kommunen är antalet nyanlända som 

anvisas till kommunen och de institutionaliserade etableringsinsatser som kommunen är ålagd 

att tillhandahålla nyanlända. Kommunens litenhet gör att integrationsenheten upplever att de 

har möjlighet till hög personkännedom om de nyanlända och kan ge dem ett och personligt 

bemötande utifrån individens behov. De har möjlighet att göra ”det lilla extra” för individerna, 

vilket de inte tror är möjligt i en storstad.  

Kommunens demografiska utmaningar i form av minskande befolkning och utmaningar vad 

gäller kompetens- och personalförsörjning är en bidragande faktor till att kommunen ställer sig 

väldigt positiv till ökad mottagning av nyanlända. Folkökningen det senaste året beror på 

mottagande av nyanlända och det upplevs som en förutsättning för att kommunen ska kunna 

öka i befolkning och möta de framtida demografiska utmaningarna. Samtidigt lyfts den lokala 

arbetsmarknaden fram som ett problem för att nyanlända människor ska kunna stanna kvar 

långsiktigt i kommunen, av såväl kommunala informanter som invandrade informanter. 

Etableringsinsatserna i kommunen har behov av att förbättras. De kommunala informanterna 

menar att det ställs för låga krav på närvaro i SFI och samhällsorientering, samtidigt som man 

skulle behöva öka antalet obligatoriska lektioner för att till fulla utnyttja etableringsfasens 
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potential till språkutveckling och samhällsintegration. Den begränsade arbetsmarknaden i 

kommunen skapar också begränsade praktiktillfällen, vilket upplevs som en brist speciellt i 

förhållande till högutbildade och yrkesprofessionella nyanlända.  

Vilka aspekter är avgörande för de invandrade kommuninvånarnas möjlighet att känna 

tillhörighet och trivsel till platsen?  

Platsen upplevs som en trygg och säker plats för barnen att växa upp på och det har en central 

betydelse för de invandrade personernas trivsel i området. Denna trygghet är dels beroende på 

att platsen är lugn och fridfull, men också att informanterna upplever att det inte finns tillgång 

till så många ”dåliga” saker som det kan finnas i en stad. Om barnen trivs är det också ett 

incitament för föräldrarna att vilja stanna kvar och verka i kommunen. Flera informanter lyfter 

fram att lugnet på platsen gör att de kan känna sig avslappande och trivas, vilket ger uttryck för 

att de funnit en platstillhörighet här.  

Arbete är centralt för de invandrade informanternas framtidsutsikter i kommunen. Samtliga 

lyfter fram att arbete är helt avgörande för om de ska kunna fortsätta bo på platsen. Vissa 

uttrycker en ambivalens över att den lokala arbetsmarknaden inte kan matchas till deras 

kompetens och utbildning, varför de kan behöva flytta för att få motsvarande jobb. En annan 

aspekt som många lyfter fram som betydelsefull för trivsel i området är vänner och socialt 

umgänge. Av tio invandrade informanter uttrycker fem personer att de väldigt gärna vill 

fortsätta att bo och verka i den här kommunen, medan två är övertygade över att de ska flytta 

härifrån och tre personer har en ambivalens inför framtiden i kommunen. En informant tycker 

att platsen saknar potential och en annan anser att det är världens bästa by. De flesta ligger 

någonstans mittemellan dessa poler, där både negativa och positiva aspekter av landsbygdens 

villkor och förutsättningar påverkar deras syn på, trivsel och framtid på platsen. 
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KÄLLOR OCH LITTERATUR 

 

Otryckta källor 

Intervjuer 

Samtliga intervjuer är utförda av författaren. 
Samtliga intervjuer förvaras hos författaren. 
Samtliga informanter anges med fingerade namn.  

1. Agnes 
Informantkategori: Integrationsenheten 
Kön: Kvinna 
Ålder: 35 37 
Intervjudatum: 2017-10-13 
Intervjuns längd: 43 min 
 

2. Akberet 
Informantkategori: Invandrade kommuninvånare 
Kön: Kvinna 
Ålder: 45 
Intervjudatum: 2017-11-02 
Intervjuns längd: 94 min 
 

3. Ali 
Informantkategori: Invandrade kommuninvånare 
Kön: Man 
Ålder: 40 
Intervjudatum: 2017-11-01 
Intervjuns längd: 49 min 
Övriga deltagare: Språkstödet Samir och informanten Wael 
 

4. Carina 
Informantkategori: Integrationsenheten 
Kön: Kvinna 
Ålder: 55 
Intervjudatum: 2017-10-13 
Intervjuns längd: 60 min 
 

5. Ibrahim 
Informantkategori: Invandrade kommuninvånare 

                                                        
37 Jag har valt att avrunda åldrarna till närmsta jämna ålder enligt följande ålderskategorier: 
30/35/40/45/50/55/60/65. Ingen av åldrarna är exakt angiven.  
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Kön: Man 
Ålder: 40 
Intervjudatum: 2017-10-13 
Intervjuns längd: 84 min 
 

6. Joram 
Informantkategori: Invandrade kommuninvånare 
Kön: Man 
Ålder: 45 
Intervjudatum: 2017-10-11 och 2017-10-12 
Intervjuns längd: 148 min (total tid, intervjun uppdelat på två tillfällen) 
 

7. Marianne 
Informantkategori: Integrationsenheten 
Kön: Kvinna 
Ålder: 60 
Intervjudatum: 2017-10-12 
Intervjuns längd: 90 min 
 

8. Nahrin 
Informantkategori: Invandrade kommuninvånare 
Kön: Kvinna 
Ålder: 30 
Intervjudatum: 2017-11-02 
Intervjuns längd: 22 min 
 

9. Olof 
Informantkategori: Vice ordförande i kommunstyrelsen 
Kön: Man 
Ålder: 65 
Intervjudatum: 2017-10-30 
Intervjuns längd: 34 min 
 

10. Petter 
Informantkategori: Integrationsenheten 
Kön: Man 
Ålder: 35 
Intervjudatum: 2017-10-11 
Intervjuns längd: 37 min 
 

11. Rasha 
Informantkategori: Invandrade kommuninvånare 
Kön: Kvinna 
Ålder: 35 
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Intervjudatum: 2017-11-03 
Intervjuns längd: 46 min 
 

12. Sayid 
Informantkategori: Invandrade kommuninvånare 
Kön: Man 
Ålder: 45 
Intervjudatum: 2017-10-14 
Intervjuns längd: 44 min 
Övrig deltagare: Informantens fru Amena. 
 

13. Tarek 
Informantkategori: Invandrade kommuninvånare 
Kön: Man 
Ålder: 35 
Intervjudatum: 2017-11-03 
Intervjuns längd: 37 min 
 

14. Wael 
Informantkategori: Invandrade kommuninvånare 
Kön: Man 
Ålder: 50 
Intervjudatum: 2017-10-30 
Intervjuns längd: 50 min 
Övrig deltagare: Språkstödet Samir 
 

15. Yusef 
Informantkategori: Invandrade kommuninvånare 
Kön: Man 
Ålder: 30 
Intervjudatum: 2017-10-13 
Intervjuns längd: 46 min 

 

E-postintervju 

Petter. Uppföljande skriftlig intervju då den fysiska intervjun avbröts och var tvungen 
att avslutas plötsligt. Intervjusvar erhållna i PDF-dokument via e-post 2017-12-01. 

E-postintervjun utförd av författaren.  
E-postintervjun förvaras hos författaren. 
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Observationer 

Samtliga observationer är genomförda av författaren. 
Samtliga observationsanteckningar förvaras hos författaren. 

2017-10-09, kl. 16:00-17:30. Centrum i samhället, Hammarstrand. 

2017-10-11, kl. 17:00-19:30. Kurs i nyföretagande för invandrare, Hammarstrand. 

2017-10-13, kl. 17:00-18:30. Sportaktivitet med integrationssyfte, Bispgården.  
Go-along tillsammans med Siri, personal från integrationsenheten.  

2017-11-02, kl. 12:15-15:00. Lektion i samhällsorientering, Hammarstrand. 

 

Tryckta källor 

Internet 

Försäkringskassan. Etableringsförmåner. 2017. 
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/ersattningar_a_o/etableringsformaner 
(Hämtad 2017-11-30) 

Jordbruksverket. Så här definierar vi landsbygd. 2015-04-15 
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/etjansterforutvecklingavlandsby
gden/alltomlandet/sahardefinierarvilandsbygd.4.362991bd13f31cadcc256b.html 
(Hämtad 2018-05-09) 

Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen). Nyckeltal för integration. Ragunda. 
https://www.kolada.se/index.php?_p=jamforelse&unit_id=16788&tab_id=84105. 
(Hämtad 2018-05-05) 

Kolada (Kommun och landstingsdatabasen). Om kommunen. Ragunda. 
https://www.kolada.se/index.php?_p=jamforelse&unit_id=16788&tab_id=74560 
(Hämtad 2018-05-05) 

Migrationsverket. Asylregler. 2017-06-22. 
https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-
ansoka-om-asyl/Asylregler.html (Hämtad 2017-10-10) 

Migrationsverket. Bosättning i en kommun. 2017-11-21.  
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-personer-med-
uppehallstillstand/Bosattning-i-en-kommun.html (Hämtad 2017-11-30) 

Migrationsverket. Flyktingmottagande i kommunerna. 2017-02-03.  
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-
migration/Migrationsverket---mitt-i-varlden-2016/Flyktingmottagandet-i-
kommunerna.html (Hämtad 2017-11-30) 

Migrationsverket. Migrationsverket mitt i världen 2017. 2018-03-22. 
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-
migration/Migrationsverket---mitt-i-varlden-2017.html (Hämtad 2018-05-05) 
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Migrationsverket. Nya lagar 2016. 2017-09-28.  
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Fakta-om-
migration/Migrationsverket---mitt-i-varlden-2016/Nya-lagar-2016.html (Hämtad 
2017-11-30) 

 

Broschyrer 

Destination Ragunda. 2017. Ragundadalen. Turistbroschyr. 

 

Bilder 

Bild 1: Foto av Indalsälven i Stugun. Fotograf: Jonna Hylén.  
Fotot taget 2017-11-04. 

Bild 2: Befolkningspyramid Sverige 2016 / Ragunda kommun 2016.  
Illustrationer hämtade separata från SCB och sammanfogade av författaren.  
SCB. https://www.h5.scb.se/kommunfakta/pyramider/index.asp (Hämtad 2017-12-19) 
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